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Summary 
Market abuse regulation prohibits unlawful disclosure of insider information 

to one or a multiple of persons. However, there are cases when it is legitimate 

to disclose insider information. Disclosure can be made in the normal exercise 

of an employment, a profession or duties. 

 
If a market actor discloses information in the course of a market sounding the 

disclosure shall be deemed to be made in the normal exercise of an 

employment, a profession or duties and is therefore legitimate. 

 

Market soundings aims to gauge the interest of potential investors in a 

possible transaction and the terms related to it, prior to the announcement of 

the transaction. Market soundings is a relatively new legal form and have not 

been described in the legal doctrine because interactions between a seller of 

financial instruments and one or more potential investors was previously not 

explicitly regulated.  

 

The aim of this paper is to analyze the rights and obligations of the disclosing 

market participant and the market sounding recipient stipulated by the body 

of law related to market soundings. Furthermore, the aim is to analyze if the 

market sounding rules are economically effective according to the Kaldor-

Hicks-criterion. 

 

The market sounding regime does not formalize an existing procedure, it’s a 

significant change to the previous regime. The complex, highly normative 

and bureaucratic market sounding regime infer a significantly heavier 

regulatory burden and higher cost for the disclosing market participant and 

the market sounding recipient than before the introduction of the market 

sounding regime. If the purpose of the regulatory framework, to strengthen 

confidence in the financial market, is achieved is uncertain. 
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Sammanfattning 
Marknadsmissbruksrättslig reglering förbjuder personer att olagligen röja 

insiderinformation till en eller flera andra personer. Det finns emellertid fall 

då det är legitimt att röja insiderinformation. Röjande får ske som ett normalt 

led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. 

 

Om en marknadsaktör lämnar information i samband med en marknads-

sondering anses det ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verk-

samhet eller åligganden och är således legitimt. 

 

Marknadssonderingar syftar till att bedöma potentiella investerares intresse 

av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, innan transak-

tionen aviseras. Marknadssonderingar är en relativt ny rättsfigur och har inte 

redogjorts för i den juridiska doktrinen eftersom interaktionen mellan en 

säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare 

tidigare inte var uttryckligen reglerat. 

 

Denna uppsats syftar till att analysera vilka rättigheter och skyldigheter 

regelverket för marknadssonderingar uppställer för dem som träffas av 

regelverket dvs. sonderaren och mottagaren. Uppsatsen syftar vidare till att 

analysera om marknadssonderingsreglerna är ekonomiskt effektiva enligt 

Kaldor-Hicks-kriteriet. 

 

Marknadssonderingsregelverket formaliserar inte ett redan befintligt 

förfarande utan är en betydande förändring av den tidigare rådande ord-

ningen. Det är tydligt att det komplexa, starkt normativa och byråkratiska 

marknadssonderingsregelverket innebär en avsevärt tyngre regelbörda och 

större kostnader för sonderaren och mottagaren än vad som tidigare gällde. 

Om syftet med regelverket, att stärka förtroendet för finansmarknaden, 

uppnås är däremot ovisst. 
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Förkortningar 
ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 
 
CBA Cost-benefit analysis 
 
CESR  Committee of European Securities Regulators 

[nuvarande ESMA] 
 
DMP  Disclosing Market Participant [sv. Sonderaren] 
 
EBM  Ekobrottsmyndigheten 
 
EG  Europeiska Gemenskapen 
 
EMH  Efficient Market Hypothesis 
 
ESMA  European Securities and Markets Authority [sv. 

Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten] 

 
EU  Europeiska Unionen 
 
FI  Finansinspektionen 
 
ITS  Implementing technical standards 
 
MAD I  Market Abuse Directive I. Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 
2003 om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan 

 
MAD II  Market Abuse Directive II. Europaparlamentets 

och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den 16 
april 2014 om straffrättsliga påföljder för 
marknadsmissbruk 

 
MAR  Market Abuse Regulation. Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 
16 april 2014 om marknadsmissbruk och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 
2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG 

MmL  Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk 
vid handel med finansiella instrument 

 
MSB  Market Sounding Beneficiary [sv. Beneficienten] 
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MSR  Market Sounding Recipient [sv. Mottagaren] 
 
Prop.  Proposition 
 
RTS  Regulatory technical standards 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stockholms fondbörs etablerades den 4 februari 1863.1 Handeln på börsen 

blev anonymiserad 1963. 2  Lagstiftning för att stävja insiderhandel intro-

ducerades den 1 januari 1972. Sådan lagstiftning hade tidigare saknats i 

Sverige.3 

 

Vi lever nu i informationsåldern. Information är en handelsvara som är 

lättillgänglig och som både snabbt och vitt blir disseminerad.4 I och med 

informationsteknikens utveckling och finansmarknadernas ökade betydelse 

har finansmarknaderna blivit allt mer reglerade och har gått från att vara en 

nationell angelägenhet till en angelägenhet på global nivå. 

 

För att hålla jämna steg med utvecklingen föreslog EU-kommissionen den 20 

oktober 2010 att 2003 års marknadsmissbruksdirektiv skulle ersättas med 

bland annat en ny marknadsmissbruksförordning. 5  I 2003 års marknads-

missbruksdirektiv bestod regelverket som reglerade interaktionen mellan (i) 

en säljare eller en köpare av ett finansiellt instrument till (ii) en eller flera 

potentiella investerare eller ett målbolag av endast en mening i artikel 3a. 

 

Marknadsmissbrukförordningen började tillämpas den 3 juli 2016.6  Detta 

reformerande regelverk syftar till att säkerställa effektiva, transparanta och 

                                                
1 Ersson (2013). 
2 Sjödin (2006) s. 242.  
3 Samuelsson m.fl. (2005) s. 38. 
4 Merriam-Webster (2017). 
5 Landelius och Lycke (2012) s. 18. Kommissionens förordningsförslag COM (2011) 651 
final, 2011/095 (COD) s. 1ff. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 
januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk). På 
engelska Market Abuse Directive I (MAD I). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) 
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och 
kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. På engelska Market 
Abuse Regulation (MAR). Fortsättningsvis benämnd förordningen. 
6 MAR Art. 39. 
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förtroendeingivande finansiella marknader.7 I förordningen regleras samma 

interaktion i en egen artikel, artikel 11 om marknadssonderingar, som sträcker 

sig över två sidor i förordningen. För att säkerställa en konsekvent harmo-

nisering och enhetliga villkor för tillämpningen av artikel 11 preciseras 

artikelns innebörd i en delegerande- och en genomförandeförordning samt i 

riktlinjer. Detta innebär en detaljreglering av sonderings-interaktionen. Min 

uppsats analyserar vad denna förändring innebär för de aktörer som deltar i 

sonderingen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad de nya reglerna om marknads-

sondering i marknadsmissbruksförordningen innebär för de som träffas av 

regelverket, dvs. sonderaren och mottagaren samt att utröna om det nya 

regelverket är ekonomiskt effektivt enligt Kaldor-Hicks-kriteriet. Tre fråge-

ställningar uppställs och besvaras i denna uppsats. De första två frågeställ-

ningarna är följande: 

 
I. Vilka rättigheter och skyldigheter uppställer reglerna om 

marknadssondering för sonderaren? 

 

II. Vilka rättigheter och skyldigheter uppställer reglerna om 

marknadssondering för mottagaren? 

 

Regleringen analyseras också ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Den tredje 

frågeställningen är följande: 

 

III. Är förändringen som reglerna om marknadssondering innebär 

ekonomiskt effektiv enligt Kaldor-Hicks-kriteriet? 

                                                
7 EU-kommissionen (2016). 
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1.3 Metod och material 
Framställningen har ett tvådelat syfte. Det första syftet är att klargöra vad 

reglerna om marknadssondering innebär för de aktörer som deltar i en 

sondering. Det andra syftet är att utvärdera reglerna om marknadssondering 

med stöd av ekonomisk teori och analys. Framställningen använder därför 

material från de juridiska och de ekonomiska vetenskaperna. Det juridiska 

materialet består av svenskt och EU-rättsligt rättskällematerial. 

 

I det andra kapitlet används litteratur och artiklar från det juridiska och 

ekonomiska fältet för att ge kontext till de följande kapitlen.8  En grund-

läggande introduktion till de rådande ekonomiska teorierna om marknader 

och information ges för att få en bättre förståelse för uppsatsens ämnes-

område. Valet av de ekonomiska teorierna och materialet har väsentligen 

påverkats av vad tidigare författare inom den rättsliga doktrinen har valt att 

lyfta fram.9 

 

I det tredje kapitlet kommer både svenska och EU-rättsliga källor att användas 

för att besvara den första och den andra frågeställningen. I detta 

rättsutredande kapitel kommer därför rättsanalytisk metod samt EU-rättslig 

metod att användas. Rättsanalytisk metod benämns i många rättsveten-

skapliga framställningar även som rättsdogmatisk metod. Sandgren har 

framfört att termen ”rättsdogmatisk” kan mönstras ut ur det rättsvetenskapliga 

idiomet. Han menar att det är mer klargörande och realistiskt att beskriva den 

dominerade fåran inom rättsvetenskapen såsom analytisk snarare än 

dogmatisk. 10 

 

                                                
8 Olsen framhåller att motiven för att använda annat material än de auktoritativa rättskällorna 
måste redovisas. Se Olsen (2004) s. 119. 
9 Jfr af Sandeberg (2002) s. 27–31; Sevenius och Örtengren (2012) s. 30–33; Thorstensson 
(2000–01) s. 573–604. 
10 Se Sandgren (2005) s. 648, 656. Hellner menar å andra sidan att termen ”rättsdogmatisk” 
är så allmänt accepterad att det inte finns skäl att ersätta denna. Se Hellner (2001) s. 23. 
Vidare råder det oklarhet om vad rättsdogmatik är och det går ingen skarp gräns mellan 
rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Se Sandgren (2005) s. 649; Sandgren (2015) s. 55. 
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Rättsanalysens uppgift är att ”fastställa gällande rätt” dvs. att analysera 

rätten.11 Rättsanalytisk metod innebär att de allmänt accepterade rättskällorna 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin som pekas ut av den 

traditionella rättskälleläran analyseras så att slutresultatet får antas spegla 

innehållet i gällande rätt.12 Enligt Peczenik kan rättskällorna användas på 

följande sätt. Lagstiftning, föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler ska 

beaktas. Rättspraxis samt förarbeten bör beaktas. Doktrin och andra tänkbara 

rättskällor får beaktas. 13  Rättskälleläran är inte statisk utan har utvidgats 

utöver det material som traditionellt använts i tidigare rättsdogmatiska 

studier. T.ex. material som i sig inte utgör gällande rätt, bland annat icke 

bindande regleringar, etiska koder och utländsk rätt, men som kan påverka 

gällande rätt tillmäts en ökande betydelse och kan bidra med nya perspektiv 

till analysen. 14  Variationsrikedom i materialvalet ger ett underlag för en 

mångfacetterad analys.15 

 

EU-rättslig metod kan beskrivas som den juridiska metodik och de 

tolkningsmetoder som EU-domstolen har utvecklat. Den EU-rättsliga 

metoden bygger på andra tolkningsprinciper och grundar sig på en annan 

rättskällelära än den svenska motsvarigheten. Att EU-rätten är en relativt ny 

autonom rättsordning i två nivåer, 28 nationella och en gemensam EU-nivå, 

får betydelse för hur den EU-rättsliga metoden ska förstås. Dessa karaktä-

ristikor gör att EU-rätten skiljer sig från många nationella rättsordningar.16 

 

Den grundläggande principen om intresset av att EU-rätten ska uppnå sin 

ändamålsenliga verkan gör att EU-rätten kan få ett effektivt och uniformt 

genomslag i medlemsstaterna. EU-domstolen är känd för att använda en 

tolkningsmetod som är starkt ändamålsorienterad. Om endast ordalydelsen av 

en bestämmelse beaktas kan det leda till resultat som förefaller orimliga med 

                                                
11 Sandgren (2015) s. 43, 46. 
12 Kleineman (2013) s. 21, 26; Jareborg (2004) s. 8; Sandgren (2015) s. 41. 
13 Bland annat nämns institutionella rekommendationer, avgöranden från privata 
organisationer och utländska lagar. Peczenik (1980) s. 48f; Peczenik (1995) s. 35f. 
14 Se avsnittet om s.k. soft law nedan. 
15 Sandgren (2015) s. 40, 45f. 
16 Reichel (2013) s. 109f. Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 21, 34, 36. 
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hänsyn till EU-rättens grundläggande principer, bestämmelser och unions-

rätten i övrigt. Orimliga resultat kan undvikas med teleologisk tolknings-

metod. Utgångspunkten vid s.k. ändamålstolkning är att beakta vad som 

eftersträvas med en bestämmelse dvs. dess syfte och sammanhang.17 

 

Vidare kan nationella myndigheter och domstolar vara skyldiga att använda 

icke bindande riktlinjer, s.k. soft law, som t.ex. marknadssonderings-

riktlinjerna som tolkningsunderlag när riktlinjerna har till syfte att utfylla 

bindande EU-rättsliga bestämmelser.18 

 

I det fjärde kapitlet kommer en s.k. cost-benefit-analys att användas för att 

besvara den tredje frågeställningen. I detta ekonomiskt utvärderande kapitel 

kommer rättsekonomisk metod att användas. 

 

Rättsekonomisk metod innebär en analys av rätten från ett ekonomiskt 

perspektiv.19 Ekonomi kan beskrivas som läran om hushållandet av resurser 

och rättsekonomerna har en instrumentell syn på rätten, enligt vilken rätten 

ska maximera ekonomisk effektivitet eller välfärd. Denna uppsats kommer att 

inrikta sig på effektivitet, mer specifikt effektivitet enligt Kaldor-Hicks 

standarden. Med ekonomisk effektivitet enligt Kaldor-Hicks-kriteriet menas 

kortfattat att en viss transaktion, regel, agerande eller åtgärd medför att den 

totala välfärden blir högre. De positiva effekterna måste alltså bli högre för 

den vinnande gruppen (om t.ex. regeln faller ut så att man kan identifiera en 

vinnande respektive förlorande grupp) än de negativa effekterna som drabbar 

den förlorande gruppen.20 

                                                
17  ” ändamålsenliga verkan” på franska effet utile. Reichel (2013) s. 112, 121f. EG-
domstolens dom den 17 november 1983 i mål C-292/82 Firma E. Merck mot Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas p. 12. Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 158. 
18 EG-domstolens dom den 13 december 1989 i mål C-322/88 Grimaldi mot Fonds des 
maladies professionnelles. Reichel (2013) s. 127f. 
19 Se vidare avsnitt 4.1 om rättsekonomi. 
20 Bastidas Venegas (2013) s. 175ff. Se vidare avsnitt 4.2. 
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1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats undersöks marknadssonderingsregelverket. Uppsatsen ska 

inte avhandla hela marknadsmissbruksförordningen utan fokus ligger på 

marknadssonderingsregelverket. Andra begrepp som griper an till marknads-

sonderingsregelverket såsom insiderinformation och olagligt röjande av 

insiderinformation kommenteras i den mån det är relevant för framställ-

ningen. Därför kommer inte heller den straffrättsliga sidan av marknads-

missbruksområdet, bl.a. det nya marknadsmissbruksdirektivet, att beröras.21 

Denna uppsats berör ej heller regleringen av råvaruderivat och utsläppsrätter. 

 

1.5 Forskningsläge 
Föremålet för denna uppsats, dvs. marknadssonderingar, har inte tidigare 

utförligt behandlats i doktrin och förekommer inte heller i rättspraxis. Detta 

följer naturligt av att marknadssonderingar är en relativt ny rättsfigur. 

 

Däremot kan det konstaterats att det övergripande rättsområdet, informations-

användning på de finansiella marknaderna och marknadsmissbruk, är 

förekommande i doktrin och i rättspraxis. Likaså har det regelverk som 

tidigare reglerade förfarandet att kommunicera med en potentiell investerare, 

dvs.  röjande av insiderinformation som ett normalt led i fullgörande av tjänst 

eller åliggande, avhandlats i doktrin. 

 

 

1.6 Dispostion 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Ett inledande kapitel, tre huvudkapitel 

samt ett avslutande kapitel. 

 

                                                
21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/57/EU av den 16 april 2014 om 
straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv). På engelska 
Market Abuse Directive II (MAD II). 
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I första kapitlet introduceras ämnet och dess avgränsningar. Metodik, valet av 

material och forskningsläge presenteras. 

 

Det andra kapitlet redogör för korrelationen mellan aktiemarknader och 

information genom att presentera tre olika ekonomiska teorier. Marknads-

missbruksförordningen och marknadssonderingsregelverket syftar till att 

reglera hur information får och inte får användas. Det är viktigt att reglera hur 

information får och inte får användas eftersom information påverkar pris-

formationen på finansiella instrument. Genom att introducera relevanta 

ekonomiska teorier som försöker förklara hur information påverkar pris-

formationen på finansiella instrument sätts marknadssonderingsregelverket i 

ett vidare perspektiv. Avsikten är att ge läsaren en förståelse för hur 

information påverkar marknader. Denna utgör en god grund för uppsatsens 

fortsatta framställning. 

 

I det andra kapitlet presenteras även ett rättsligt perspektiv på aktiemarknader 

och information. Avsnittet redogör för olika argument för rättfärdigande av 

rättslig intervention på aktiemarknaden. 

 

Det tredje kapitlet presenterar kortfattat Lamfalussymodellen, vad som utgör 

insiderinformation samt vad som utgör olagligt röjande av insiderinfor-

mation. Därefter följer en utredning om vad marknadssonderings-regelverket 

innebär för sonderaren och mottagaren. 

 

Det fjärde kapitlet ger en introduktion till ekonomiska perspektiv på rätten 

och definierar ett mått för ekonomisk effektivitet. Därefter beskrivs kostnader 

respektive fördelar med det nya marknadssonderingsregelverket. 

 

Det femte kapitlet besvarar frågeställningarna och presenterar mina reflek-

tioner och slutsatser. 
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2 Aktiemarknaden och 
information 

2.1 Inledning 
Information används för att prissätta aktier på aktiemarknaden. Tillgång till 

information är begränsad vilket leder till att det uppstår informations-

asymmetrier. Marknadsdeltagare med positioner som innebär att de kan få 

exklusiv eller tidigare tillgång till kurspåverkande information jämfört med 

andra marknadsdeltagare kan utnyttja dessa informationsfördelar för att göra 

vinster och undvika förluster. Insiderinformation har således ett värde; ett 

värde som kan kapitaliseras.22 

 

Förbud mot att utnyttja informationsövertag kan rättfärdigats av att sådan 

aktivitet är ”orättvis” i förhållande till dem som inte har tillgång till 

kurspåverkande information. Kritiker till detta ställningstagande upplyser att 

handel alltid är orättvis när en part är bättre informerad än en annan. Om två 

affärsmän genomför en transaktion där den ena parten har ett övertag i 

informationshänseende är detta något som är helt normalt. Ännu har ingen 

förespråkat att all handel baserad på privat information ska, eller kan, bli 

reglerad. Skiljelinjen mellan vilken information som är skälig eller rättvis att 

använda och vilken som är oskälig eller orättvis att använda har varit föremål 

för en omfattande ekonomisk och juridisk diskussion.23 

 

Vad mer som har varit föremål för ekonomisk diskussion är hur information 

påverkar prisbildning på marknader. Som ett underlag till att bättre förstå hur 

aktiemarknaden och information hänger samman, presenteras övergripande i 

detta kapitel såväl ekonomiska som juridiska perspektiv. Genom att  

 

                                                
22 I allmänt språkbruk betyder insiderinformation: “information som inte är allmänt känd och 
som har inverkan på priset på aktier eller andra finansiella instrument.”. Se Elofsson m.fl. 
(2013) s. 15. Tidigare benämnt förtrolig företagsinformation. Jfr SOU 1970:38. Thorstensson 
(2000–01) s. 574. 
23 Leland (1992) s. 860. Samuelsson m.fl. (2005) s. 139. Samuelsson (2003–04) s. 268. 
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presentera det sammanhang som marknadsmissbruksförordningen opererar i 

är förhoppningen att läsaren erhåller en bättre förståelse för förordningens 

införande och syften. 

 

 

2.2 Ekonomisk teori om aktiemarknaden 
och information 

Det primära syftet med en kapitalmarknad är att förmedla kapital mellan 

aktörer på de finansiella marknaderna. De som har ett kapitalbehov, 

exempelvis emittenter, erhåller kapital av aktörer som har ett placerings-

behov, exempelvis investerare.24 

 

Aktiemarknaderna spelar en betydande roll som allokeringsmekanismer för 

investerarflöden genom prissignalering i marknadsekonomier. En väl funge-

rande aktiemarknad syftar till att säkerställa den ekonomiska tillväxten och 

långsiktigt uppnå samhällsekonomiska vinster. Tillväxt och samhälls-

ekonomiska vinster kan realiseras genom en bättre resursallokering.25 

 

Kapitalmarknaden, och i förlängningen aktiemarknaden, har funktionen att 

prissätta finansiella risker. Priset på en aktie avspeglar risken i aktien, dvs. 

den risk investeraren löper att inte få den avkastning som förväntades vid 

köpet av aktien.26 Handel på aktiemarknader sker till priser som bestäms av 

utbud och efterfrågan.27 Vid en värdering av aktier beror marknadsvärdet, 

dvs. priset på aktien, på ett antal variabler.28 En korrekt prissättning av aktier 

ska säkerställa att investeringar allokeras till de verksamheter som ger bäst 

avkastning i förhållande till risknivå. En framträdande frågeställning inom 

                                                
24  Kapitalmarknaden består av de finansiella marknaderna, t.ex. aktie- och 
obligationsmarknaderna, och av de institutioner som agerar på marknaderna för andras 
räkning. Gavelin och Sjöberg (2012) s. 18. De Ridder (2005) s.25. 
25 Thorstensson (2000–01) s. 579. 
26 Gavelin och Sjöberg (2012) s. 18. 
27 af Sandeberg (2001) s. 16; af Sandeberg (2002) s. 26; Sevenius och Örtengren (2012) s. 
33. 
28 De Ridder (2005) s. 15. Bland annat den förväntade aktieutdelningen påverkar priset. 



 15 

den ekonomiska vetenskapen har varit hur marknaden tar till vara på 

information och hur denna information kommer till uttryck i prissättningen 

av aktier.29 Därför presenteras två olika teorier. 

 

(i) Teorin om effektiva marknader. Denna teori utgör paradigm, det rådande 

tankesättet, om finansiella marknader och påstår att priser fullt reflekterar 

tillgänglig information.30 

 

(ii) Beteendeekonomi. Beteendeekonomi studerar hur de finansiella aktörerna 

agerar i praktiken. Teorin utmanar den rådande uppfattningen om marknads-

effektivitet och påstår att aktörernas rationalitet är begränsad samt att 

oegennyttigt beteende förekommer.31 

 

Vidare presenteras (iii) citronteorin som illustrerar hur information kan 

påverka objekts prisformation och marknadens likviditet i negativ riktning. 

 

2.2.1 Teorin om effektiva marknader 
I allmänna ordalag handlar teorin om effektiva marknader om huruvida priser 

vid någon given tidpunkt till fullo återspeglar tillgänglig information. Idealet 

är en marknad där priser ger korrekta signaler för resursfördelning. Företag 

kan fatta investeringsbeslut om produktionen och investerare kan välja mellan 

företagens olika aktier under antagandet att priserna för aktien återspeglar all 

tillgänglig information.32 

 

Den teoretiska grunden för teorin om effektiva marknader baserar sig på tre 

resonemang som förlitar sig på tre antaganden, där vilken som helst av dessa 

antaganden leder till marknadseffektivitet. 

 

                                                
29 Thorstensson (2000–01) s. 579f. 
30 Read (2013) s. 1f; Fama (1998) s. 284. Gavelin och Sjöberg (2012) s. 245. 
31 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 349. Gavelin och Sjöberg (2012) s. 245f. 
32 På engelska Efficient Market Hypothesis (EMH). Fama (1970) s. 383, 413. Gavelin och 
Sjöberg (2012) s. 246. 
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(i) Rationalitet, dvs. att alla marknadsdeltagare antas vara rationella och 

därför värderar aktier rationellt. (ii) Självständiga avvikelser från rationalitet, 

dvs. att i den utsträckning marknadsdeltagare inte är rationella, att deras 

handel antas vara slumpmässig och därför motverkar varandra utan att 

påverka priser. (iii) Arbitrage-möjligheter, dvs. att i den utsträckning mark-

nadsdeltagare är irrationella på liknande sätt, antas denna handel bli 

motverkad av arbitragörer som eliminerar deras påverkan på priser.33 

 

(i) Rationalitet. Föreställ dig att alla marknadsdeltagare är rationella, strikt 

beräknande och nyttomaximerande.34 Alla marknadsdeltagare skulle värdera 

aktier till nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterat med det egna 

avkastningskravet. När ny information släpps på marknaden skulle alla 

marknadsdeltagare snabbt justera sina bedömningar av aktiepriset och lägga 

bud så att aktiepriset höjs om nyheterna är goda och lägga bud så att 

aktiepriset sänks som nyheterna är dåliga. Aktiepriset skulle reflektera all 

tillgänglig information nästan direkt och priset skulle justera sig till sin nya 

nivå, korresponderande med det nya nuvärdet av framtida kassaflöden. 

Självklart beter sig inte alla marknadsdeltagare på det ovan beskrivna sättet 

men marknaden skulle fortfarande vara effektiv om följande antagande är 

giltigt.35 

 

(ii) Självständiga avvikelser från rationalitet. Många marknadsdeltagare 

tänker inte rationellt och kommer inte att värdera aktier till nuvärdet av 

framtida kassaflöden, diskonterat med avkastningskravet. Vissa marknads-

deltagare kommer att reagera optimistiskt på den nya informationen. De 

optimistiska marknadsdeltagarna kommer betala ett överpris för aktier och 

om de skulle sälja sina aktier skulle de endast sälja till ett högt pris. Om de 

optimistiska marknadsdeltagarna dominerade marknaden skulle aktiepriset 

troligen stiga över vad teorin om marknadseffektivitet skulle förutspå. Likväl 

                                                
33 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 352ff. Shleifer (2000) s. 3. 
34 På engelska the economic man (homo economicus). Antagandet att människan eftersträvar 
största möjliga tillfredställelse och agerar således på ett sätt som är rationellt i relation till 
detta mål. Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 9, 16, 213. 
35 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 352ff. Shleifer (2000) s. 3. 
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skulle marknadsdeltagare lika enkelt kunna reagera pessimistisk på den nya 

informationen. Om majoriteten av marknads-deltagarna var pessimistiska 

skulle troligen aktiepriset öka mindre än vad teorin om marknadseffektivitet 

skulle förutspå. Men anta att det finns ungefär lika många marknadsdeltagare 

som är optimistiska som är pessimistiska. Aktiepriserna skulle då öka på ett 

sätt som är förenligt med marknadseffektivitet, även fast de flesta 

marknadsdeltagarna inte kan kategoriseras som rationella. Marknads-

effektivitet kräver inte att alla marknadsdeltagare är rationella, endast 

motverkande optimism och pessimism men att anta att de alltid skulle mot-

verka varandra må vara orealistiskt. Måhända att de flesta marknadsdeltagare 

vid vissa tillfällen blir överdrivet optimistiska eller extremt pessimistiska men 

även vid dessa tillfällen finns det en presumtion om marknadseffektivitet.36 

 

Denna presumtion om marknadseffektivitet finns på grund av (iii) arbitrage-

möjligheter. Föreställ dig en värld med två typer av marknadsdeltagare. 

Amatörer och professionella yrkesverksamma aktörer. Amatörerna tror vid 

vissa tillfällen att en aktie är undervärderad och tror vid andra tillfällen det 

motsatta. Om amatörernas övertygelser inte motverkar varandra kan dessa 

övertygelser driva aktiepriset antingen under eller över det effektiva priset. 

Låt oss nu föra in de yrkesverksamma aktörerna. Antag att de yrkesverk-

samma aktörerna arbetar metodiskt och rationellt. De utvärderar företag 

grundligt, fakta objektivt, aktiepriser klart och tydligt, och agerar därefter. En 

undervärderad aktie skulle bli uppköpt och en övervärderad aktie skulle 

försäljas (eller bli blankad) av de yrkesverksamma aktörerna.37 De yrkesverk-

samma aktörerna skulle troligtvis ha mer tillit till sina aktiepositioner och 

skulle vara redo att riskera större summor då de ”vet” att aktien är felvärderad. 

Vidare skulle de yrkesverksamma vara villiga att arrangera om hela sin 

aktieportfolio i jakt på vinst. Arbitrage, dvs. att man köper en tillgång på en 

marknad och samtidigt säljer en identisk tillgång på en annan marknad till 

                                                
36 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 352ff. 
37 Blanka eller att ”ligga kort” innebär att man avyttrar lånade aktier till ett visst pris med 
förhoppningen om att aktiepriset kommer falla. Efter eventuellt prisfall köper man samma 
antal aktier till det lägre priset och returnerar aktierna till långivaren. Vinst görs således på 
mellanskillnaden. Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 354, 905. 
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högre pris, är ordet man kommer att tänka på. Om t.ex. General Motors aktie 

är undervärderad skulle de yrkesverksamma sälja (eller blanka) sina aktier i 

Ford för att kunna köpa aktier i General Motors och således generera vinst. 

Denna handel bidrar till att utjämna kursskillnader. Om de yrkesverksamma 

aktörernas arbitrageverksamhet överskuggar amatörspekulationen torde 

marknader fortfarande vara effektiva.38 

 

Viss information kan påverka aktiepriser snabbare än annan information. För 

att hantera dessa olika responstider delas information och effektivitet in i tre 

olika former. (i) Information om tidigare priser som korrelerar med svag 

informationseffektivitet. (ii) Allmänt tillgänglig information som korrelerar 

med halvstark informationseffektivitet. (iii) All information som korrelerar 

med stark informationseffektivitet.39 

 

(i) Det svaga formtestet ställer frågan hur väl historisk avkastning förutsäger 

framtida avkastning. Föreställ dig en handelsstrategi som endast använder 

information baserad på tidigare priser och inte information om inkomster, 

prognoser eller meddelanden om fusioner eller uppköp. I en svagt informa-

tionseffektiv marknad återspeglar marknadspriserna omedelbart all historisk 

information. En handelsstrategi enligt ovan skulle inte kunna generera vinster 

på en svagt informationseffektiv marknad. Teknisk analys av historiska data 

blir överflödig då den inte kan användas för att skapa bättre framtida 

prognoser än vad slumpen själv skulle göra.40 

 

(ii) Det halvstarka formtestet ställer frågan hur snabbt aktiepriset återspeglar 

offentlig informationsgivning. En marknadsdeltagare kanske överväger att 

investera i en aktie efter att ha hört nyheter om att ett företag har ökat sina 

intäkter. I en halvstarkt informationseffektiv marknad återspeglas all offentlig 

information omedelbart i priserna. Priset på företagets aktie skulle öka 

omedelbart efter nyhetssläppet. Vid ett köp skulle marknadsdeltagaren betala 

                                                
38 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 352ff, 891. Jfr. De Ridder (2003) s. 188. 
39 Fama (1991) s. 1576f; af Sandeberg (2002) s. 28; Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 
354ff. Gavelin och Sjöberg (2012) s. 247, 271f. De Ridder (2003) s. 195–198. 
40 Ibid. 
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det justerade högre priset och inte göra en vinst. Systematisk analys blir 

onödig då den information som denna analys genererar redan återfinns i 

marknadspriserna.41 

 

(iii) Det starka formtestet ställer frågan om några marknadsdeltagare har 

privat information som inte fullt återspeglas i marknadspriset. I en starkt 

informationseffektiv marknad kommer all information, dvs. även insider-

information, att återspeglas omedelbart i priserna. I en starkt informations-

effektiv marknad är därför all analys av finansiella instrument överflödig.42 

 

De olika graderna av effektivitet är inbördes beroende av varandra. För att en 

halvstarkt informationseffektiv marknad ska vara för handen krävs det att 

svag effektivitet föreligger. Stark effektivitet förutsätter i sin tur halvstark 

effektivitet.43 

 

2.2.2 Beteendeekonomi 
Beteendeekonomi är en kombination av behavioristisk psykologi och finan-

siell ekonomi.44 Beteendeekonomi innebär ett avsteg från den förhärskande 

maximen om rationalitet som drivkraft bakom investeringsbeslut. Ett centralt 

antagande i teorin om effektiva marknader är att en lejonpart av samtliga 

marknadsdeltagare är rationella. Beteendeekonomi antar att irrationaliteten är 

systematisk och därför inte kan bortses ifrån. Vidare att arbitrage inte fungerar 

effektivt. De tre förhållanden som nämnts ovan (i) rationalitet, (ii) självstän-

diga avvikelser från rationalitet och (iii) arbitrage, kommer nu att angripas ur 

en beteendeekonomisk synvinkel.45 

                                                
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 356, figur 13.3. Gavelin och Sjöberg (2012) s. 246f. 
44 På engelska behavioral finance. Även känt som finansiell beteendevetenskap. 
45 Knuts (2010) s. 44f; Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 364f, 371; Shleifer (2000) s. 11–
18. Fama (1998) s. 288. Tversky och Kahneman (1974) s. 1125, 1130. Gavelin och Sjöberg 
(2012) s. 256, 260. Tversky och Kahneman (1979) s. 263. 
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(i) Rationalitet. Beteendeekonomin antar inte premissen att alla marknads-

deltagare är irrationella, snarare att en hel del, kanske många marknads-

deltagare, är irrationella. Många marknadsdeltagare värderar inte aktier till 

nuvärdet av framtida kassaflöden och diversifierar inte sitt aktieinnehav 

tillräckligt. Andra genomför ofta transaktioner vilket genererar höga avgifter 

eller köper och säljer aktier utan att ha skatteregler i åtanke. Marknads-

deltagare undervärderar utfall som endast är sannolika i jämförelse med utfall 

som är säkra. På frågan om man kan observera irrationalitet på aktiemark-

naden anser beteendeekonomi att svaret mycket väl kan vara jakande.46 

 

(ii) Självständiga avvikelser från rationalitet. Är avvikelser från rationalitet 

generellt sett slumpvisa och därför troliga att motverka varandra när man slår 

samman alla marknadsdeltagares agerande? Psykologer har länge hävdat att 

människor avviker från rationalitet i enlighet med ett antal principer. Två av 

dessa principer kan ha en tillämpning på aktiemarknader och informations-

effektivitet.47 

 

Principen om representativitet innebär att personer drar slutsatser från en för 

liten samling av data. Man tror att den lilla samling data man observerat är 

mer representativ för de möjliga utfallen än vad den verkligen är. En 

roulettspelare som tror att en serie av svarta utfall kommer fortsätta har fel i 

sitt antagande, då sannolikheten för ett svart utfall fortfarande är 48.6 procent. 

Vad har nu allt detta för bäring på aktiemarknaden? Eventuellt leder en 

marknad dominerad av representativitet till s.k. bubblor. Marknadsdeltagare 

observerar att en viss sektor av marknaden, t.ex. IT-företag, har en kort period 

av hög intäktstillväxt och extrapolerar att tillväxten kommer fortsätta. När 

tillväxten oundvikligen stannar upp, kan priserna bara gå ner. Represen-

tativitet leder till en överreaktion av aktiekursen.48 

 

                                                
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Principen om konservatism som innebär att personer är för långsamma i sin 

anpassning till ny information. Antag att din barndomsdröm var att bli 

tandläkare. Hela din familj är i tandläkaryrket och du ska ta över familje-

företaget. Du ser fram emot en lång och produktiv karriär inom 

tandläkaryrket. Antag vidare att ett nytt läkemedel som förhindrar karies 

utvecklas. Läkemedlet skulle klart leda till en reduktion av, om inte helt 

eliminera, efterfrågan av tandläkare. Hur snabbt skulle du förstå implika-

tionerna av det ovan nämnda? Om du var emotionellt förbunden till 

tandläkaryrket skulle du kanske justera din övertygelse väldigt långsamt. Det 

finns möjligtvis även här ett samband till aktiemarknaden. En studie påvisar 

nämligen att priser verkar justera sig långsamt till information som finns i 

kvartalsrapporter. En marknad som utgörs av konservativa marknads-

deltagare skulle sannolikt leda till att aktiepriser under-reagerar i förhållande 

till ny information.49 

 

(iii) Arbitrage. Beteendeekonomin framhåller att de rationella professionella 

yrkesverksamma aktörernas verksamhet som ska motverka de irrationella 

amatörernas handel är mer riskabel än vad verksamheten förefaller vid en 

första anblick. På en aktiemarknad med många amatörer och få professionella 

måste de professionella köpa stora aktiepositioner för att utjämna kursskill-

naderna och bringa aktiepriserna till ”rätt” värde. Kanske till och med kraftigt 

blanka aktierna. Att köpa ett stort antal aktier i General Motors och blanka ett 

stort antal aktier i Ford är ett ganska riskfyllt företag, även om aktierna är i 

samma industri. Oförutsedda dåliga nyheter om General Motors och oförut-

sedda goda nyheter om Ford skulle orsaka de professionella yrkesverksamma 

aktörerna stora förluster. Därtill, om amatörerna felprissatt General Motors 

idag, vad är det som förhindrar General Motors från att vara ännu mer 

felprissatt imorgon? Det är fullt möjligt att felprissättningen, istället för att 

korrigeras, expanderas under en obestämd tid. Detta leder till att de 

professionella ställs inför ett riskfyllt rationellt val. De kan antingen satsa på 

att felprissättningen ska korrigeras (och således försöka bringa aktiepriserna 

                                                
49 Ibid. 
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till ”rätt” värde) eller satsa på att felprissättningen istället expanderas (och 

således inte försöka utjämna kursskillnaderna utan förstärka den samma).50 

 

För att sammanfatta argumenterar beteendeekonomi för att den teoretiska 

underbyggnad som teorin om effektiva marknader utgår ifrån inte håller i 

praktiken. Marknadsdeltagare är förmodligen irrationella, marknadsdeltagare 

är förmodligen inte motverkande irrationella och slutligen involverar arbitra-

görstrategier för mycket risk för att verkningsfullt eliminera marknads-

ineffektivitet.51 

 
 

2.2.3 Citronteorin 
Svårigheten att särskilja hög kvalitet från låg kvalitet är inneboende i 

affärsvärlden.52 Utan information om den aktuella varans beskaffenhet skulle 

få köp realiseras. Potentiella köpare måste få information om de varor som är 

ute till försäljning för att marknaden ska fungera. Marknaden har således ett 

behov av information.53 

 

Citronteorin illustrerar kvintessensen av informationsasymmetri. Enligt 

teorin kan objekt antingen ha hög kvalitet eller låg kvalitet. En säljare antas 

vara bättre informerad om objektets kvalitet än köparen. Köparens osäkerhet 

vad gäller kvaliteten på objektet försämrar marknadseffektiviteten för mark-

naden för de objekt vars kvalitet är behäftad med osäkerhet. När ett 

informationsövertag om varans kvalitet existerar drivs priserna bort från det 

”rätta” värdet vilket avskräcker handel. Utan en viss nivå av handel fungerar 

marknaden för objektet ineffektivt eller inte alls.54 

 

                                                
50 Ibid. 
51 Ross, Westerfield och Jaffe (2005) s. 365. 
52 Akerlof (1970) s. 500. 
53 af Sandeberg (2002) s. 29. 
54 Knuts (2010) s. 32f. Collin och Juntti (2016) s. 29. Ett objekt med låg kvalitet kallas i USA 
för en ”lemon” därav namnet på teorin. 
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Intervention kan användas för att stävja informationsasymmetrier på 

marknader. På aktiemarknader har rättslig intervention traditionellt använts 

för att eliminera informationsasymmetrier, något som ska redogöras för i 

kommande avsnitt.55 

 

2.3 Aktiemarknaden och information i ett 
rättsligt perspektiv 

Den ekonomiska diskursen har belyst samspelet mellan information och 

marknaden samt illustrerat ett behov av intervention för att eliminera informa-

tionsasymmetrier. Det har i årtionden diskuterats om fördelarna med ett 

förbud mot insiderhandel överväger nackdelarna. 56  Argumenten för en 

rättslig intervention är (i) äganderättsargumentet, (ii) rättviseargumentet och 

(iii) förtroendeargumentet.57 

 

(i) Äganderättsargumentet grundar sig i de anställdas och företagsledningens 

lojalitetsplikt mot företaget de är anställda av. Information som ger insidern 

ett informationsövertag härstammar från företaget och insidern har fått del av 

informationen som en följd av vederbörandes position i företaget. Lojalitets-

plikten mot företaget bör avhålla insidern från att utnyttja information som 

”tillhör” företaget för att skapa sig privata vinster. På samma sätt som 

användning av bolagsegendom för privata syften anses felaktigt anses 

utnyttjandet av priskänslig information för egen vinning felaktigt. Dock är 

idén om äganderätt till information främmande för svensk rätt och inte 

tillräcklig för att motivera ett förbud mot att utnyttja ett sådant 

informationsövertag.58 

 

(ii) Rättviseargumentet innebär att alla som önskar delta på marknaden, 

oavsett om de är stora eller små deltagare, ska ha möjlighet att delta på samma 

                                                
55 Knuts (2010) s. 33. 
56 Sjöblom (2012) s. 384. 
57 Samuelsson m.fl. (2005) s. 146ff. 
58 Samuelsson m.fl. (2005) s. 139,143, 146f. 
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villkor. Marknaden ska vara tillgänglig för alla och deltagande ska inte 

förhindras eller försvåras av att vissa grupper särbehandlas i t.ex. 

informationshänseende. Information är till för det allmännas bästa, inte som 

en privat tillgång.59  

 

På grund av praktiska och straffrättsliga överväganden är det uteslutande det 

positiva insiderhandlandet som förbjuds. Om insidern överlagt att framöver 

sälja en aktie men kommer i besittning av kurspåverkande information som 

säger att kursen kommer att stiga, kan insidern göra en vinst genom att 

underlåta ett genomföra den framtida försäljningen. Detsamma gäller för ett 

planerat framtida köp som senareläggs till efter offentliggörande av 

kurspåverkande information som säger att kursen kommer att sjunka som 

insidern kommer i besittning av innan offentliggörandet. En ”passiv” place-

ring är principiellt lika stötande som ett beteende där insidern vidtar aktiva 

åtgärder för att utnyttja sitt informationsöverläge. Att en sådan ”negativ” 

insiderhandel tillåts urholkar en central del i rättviseargumentet, att alla som 

deltar i aktiemarknadshandel ska ha tillgång till all information samtidigt, på 

lika villkor.60 

 

Ytterligare en invändning mot ambitionen om lika villkor är att alla 

marknadsdeltagare inte har samma förutsättningar att utnyttja information, 

även om distribution av information skulle kunna ske idealiskt. En insider 

kommer genom sin position i företaget eller på grund av sin överlägsna analys 

förstå signifikansen av viss information.61 

 

Rättviseargumentet är alltså inte tillräckligt starkt för att motivera ett förbud 

mot att utnyttja ett informationsövertag. Ställningstagandet om att alla 

deltagare på aktiemarknaden ska agera utifrån lika förutsättningar grundar sig 

i en önskan att skydda förtroendet för aktiemarknaden.62 

                                                
59 Samuelsson m.fl. (2005) s. 147ff; Thorstensson (2000–01) s. 575, 585; Hetzler (2003) s. 
157; Prop. 1999/2000:191 s. 39f. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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(iii) Förtroendeargumentet kan sägas utgöra ett samlande tema för alla 

argument mot insiderhandel och förbudslagstiftningen är en hörnsten i det 

regelverk som syftar till att stärka förtroendet för aktiemarknaden. 63 

Statsmakten anser det vara nödvändigt att inta en negativ hållning till 

insiderhandel för att på så sätt upprätthålla tilltron till aktiemarknaden hos en 

bred allmänhet. Kortfattat grundas resonemanget i ett antagande att 

lagstiftning är en förutsättning för att vidmakthålla ett brett förtroende för 

aktiemarknaden.64 Om förtroendet för aktiemarknaden minskar, finns det en 

risk för att aktiemarknadens likviditet minskar och begränsar företagens 

tillförsel av riskkapital. Detta kan i sin tur äventyra stabiliteten i det 

finansiella systemet. Ur detta perspektiv är reglering, och då främst förbuds-

lagstiftning, en förtroendeskapande åtgärd som är vital för aktie-

marknaderna.65 

                                                
63 Samuelsson m.fl. (2005) s. 149; Prop. 1999/00:191 s. 54f; Svernlöv (2010) s. 9. Sjöblom 
(2012) s. 384 f.  
64 För en mer utförlig redogörelse av resonemanget se Prop. 1990/91:42 s. 38 in fine. 
65 Samuelsson m.fl. (2005) s. 149f. 
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3 Marknadsmissbruks-
förordningen 

3.1 Inledning 
I april 2014 antog Europaparlamentet och Europeiska rådet 

marknadsmissbruksförordningen samt marknadsmissbruksdirektivet. Dessa 

rättsakter ersätter 2003 års marknadsmissbruksdirektiv. Förordningen är 

bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Skälen för intro-

duceringen av de nya rättsakterna berodde främst på att 2003 års 

marknadsmissbruksdirektiv inte längre ansågs innebära en tillräcklig 

reglering. Otillräckligheten bestod i att finansmarknaderna hade utvecklats 

och genomgått stora förändringar samt att medlemsstaternas lagstiftning 

uppvisade betydande olikheter. Olikheterna avhjälps genom förordningens 

bestämmelser om förbud och skyldigheter avseende marknadsmissbruk som 

innebär en fullharmonisering. Vidare delegeras det i förordningen åt 

Europeiska kommissionen att komplettera och specificera reglerna i 

förordningen i form av förordningar, direktiv och tekniska standarder. Detta 

i enlighet med Lamfalussymodellen som förklaras nedan. Förordningen 

innehåller ett förbud mot olagligt röjande av insiderinformation. Kapitlet 

kommer inrikta sig på detta förbud men främst kommer fokus att vara på 

marknadssonderingar.  Marknadssonderingar är ett nytt undantag till förbudet 

mot olagligt röjande av insiderinformation.66 

 

Lamfalussymodellen tillämpas för lagstiftningen på det finansiella området 

och syftar till att göra lagstiftningsarbetet mer effektivt och lagstiftningen mer 

flexibel. Lagstiftningsförfarandet delas in i fyra nivåer.67 

 

Nivå I består antingen av förordningar, direktiv eller bådadera. Det är 

rambestämmelser som antas enligt den normala ordningen för lagstiftningen 

                                                
66 SOU 2014:46 s. 17, 18, 92, 96, 98. Jfr Landelius och Lycke (2012) s. 17–19. 
67 SOU 2004:69 s. 51. SOU 2014:46 s. 119. För en utförlig redogörelse av Lamfalussy-
modellen se Afrell och Back (2005) s. 434–442. 
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inom EU. Rambestämmelserna ska vara inriktade på grundläggande principer 

och politiska lösningar. Inte på utformning av alla tekniska detaljer och 

aspekter.68  

 

Nivå II består av genomförandeåtgärder, dvs.  kommissionens delegerande 

akter och genomförandeakter. Kommissionen får hjälp med teknisk 

rådgivning och sakkunskap från de nationella tillsynsmyndigheterna inom det 

finansiella området. Genomförandeåtgärderna preciserar och anger närmare 

detaljerna för lagstiftningen på nivå I. Delegerande akter och genom-

förandeakter kallas i vissa fall för tekniska standarder för tillsyn och tekniska 

standarder för genomförande. Dessa tekniska standarder har Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten tagit fram och föreslagit för 

antagande av kommissionen.69 

 

Nivå III består av gemensamma riktlinjer och rekommendationer. Dessa 

utfärdas av ESMA och är riktade till dels finansiella företag, dels behöriga 

myndigheter. 70  Riktlinjerna syftar till att harmoniseringen inom de rätts-

område som anges av förordningen ska ske konsekvent. Beslut och rekom-

mendationer är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna.71 

 

Nivå IV består av att kommissionen ansvarar för att kontrollera att 

medlemsstaterna genomför och tillämpar lagstiftningen på ett likartat sätt.72 

 

Utöver marknadsmissbruksförordningen och marknadsmissbruksdirektivet, 

som nämnts ovan, ska de andra dokument som är relevanta för 

framställningen presenteras. På nivå II återfinns den delegerande 

                                                
68 SOU 2014:46 s. 119. Samuelsson (2003–04) s. 258. 
69 På engelska European Securities and Markets Authority (ESMA), tidigare Committee of 
European Securities Regulators (CESR). SOU 2014:46 s. 118f. Samuelsson (2003–04) s. 
258. 
70 För Sveriges del Finansinspektionen (FI), se Prop. 2016/17:22 s. 89, och i förlängningen 
Ekobrottsmyndigheten (EBM), se Prop. 2016/17:22 s. 125ff, 137ff. 
71 SOU 2014:46 s. 119. Samuelsson (2003–04) s. 259. 
72 SOU 2014:46 s. 119. Samuelsson (2003–04) s. 259. 
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förordningen och genomförandeförordningen som båda behandlar marknads-

sonderingar.73 På nivå III finns ESMA:s riktlinjer om marknadssondering.74 

 

3.2 Insiderinformation 
Artikel 7.1a och d i förordningen stipulerar vad för typer av information som 

avses vara insiderinformation.75 Detta reglerades tidigare i artikel 1.1. i 2003 

års direktiv.76 Den nya definitionen utgår från den tidigare definitionen, men 

är ändrad i vissa avseenden.77 

 

Insiderinformation är enligt huvuddefinitionen ”Information av specifik natur 

som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera 

emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den 

offentliggjordes, annolikt [sic] skulle ha en väsentlig inverkan på priset på 

dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella 

derivatinstrument”. En detaljerad definition av specifik natur och väsentlig 

inverkan, två aspekter som är nödvändiga för definitionen av insider-

information, återfinns i artikel 11.2 och 11.4.78  

 

                                                
73  Kommissionens delegerande förordning (EU) 2016/960 av den 17 maj 2016 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende 
tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för 
marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar. (min 
kursivering). Benämns även RTS om marknadssonderingar (Regulatory technical standards). 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om 
fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med 
avseende på̊ de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som 
lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014. (min kursivering). Benämns även ITS om 
marknadssonderingar (Implementing technical standards). 
74 Riktlinjer om MAR – Personer som mottar marknadssonderingar (ESMA/2016/1477 SV). 
Fortsättningsvis benämnd riktlinjerna. 
75 Denna uppsats berör ej råvaruderivat och utsläppsrätter. 
76 Implementerad genom § 1 p. 1 i Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument (MmL). 
77 SOU 2014:46 s. 375. För mer utförligt om den tidigare definitionen av insiderinformation 
se Samuelsson m.fl. (2005) s. 183–201. 
78 Den detaljerade definitionen av specifik natur är en av de ändringar som skett. Vad som 
avses med att information är av specifik natur fanns tidigare i Kommissionens direktiv 
2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och 
definition av otillbörlig marknadspåverkan. SOU 2014:46 s. 375. MAR preambel 18. 
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Det finns även en supplementerande definition av insiderinformation för 

personer som har som uppgift att genom-föra handelsorder åt uppdragsgivare. 

Dessutom kan ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process anses 

vara insiderinformation.79 

 

3.3 Olagligt röjande av insiderinformation 
Artikel 14c i förordningen stipulerar att en person inte olagligen får röja 

insiderinformation. Olagligt röjande av insiderinformation föreligger enligt 

huvudregeln i artikel 10.1 i förordningen när en person förfogar över insider-

information och röjer den informationen till en annan person. Detta reglerades 

tidigare i artikel 3a i 2003 års direktiv.80 

 

Enligt undantaget gäller inte detta i fall då röjandet sker som ett normalt led i 

fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Ett exempel på tillåtet 

röjande är att en revisor, bolagsjurist eller aktieanalytiker på en bank som 

utför sina normala arbetsuppgifter kan vidarebefordra uppgifter i en rapport 

om resultatet av sitt arbete till sina respektive uppdragsgivare eller till en 

compliance officer, även om uppgifterna i sig är insiderinformation. 

Revisorns, bolagsjuristens eller aktieanalytikerns analys av ett visst bolag kan 

innehålla slutsatser och rekommendationer som väsentligt kan påverka priset 

på ett visst finansiellt instrument om uppgifterna blev allmänt kända. 

Motsatsvis föreligger ett olagligt röjande om rapporten genom revisorn, 

bolagsjuristen eller aktieanalytikern röjs till en för tjänsten, verksamheten 

eller åliggandet utomstående person.81 

 

För att kunna avgöra om ett röjande har skett som ett led i tjänst, verksamhet 

eller åliggande krävs en bedömning av vilket informationsflöde som är 

nödvändigt i en specifik organisation.82 

 

                                                
79 MAR Art. 11.3. Se MAR preambel 16 och 17 för den bedömningen. 
80 Implementerad genom § 7 i MmL. 
81 Svensson och Schedin (2007) s. 15f.  
82 SOU 2014:46 s. 339f. 
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EU-domstolen har i målet Grøngaard och Bang tagit upp frågan om huruvida 

en arbetstagarledamots röjande av insiderinformation till ordföranden i en 

fackförening utgjorde röjande som ett normalt led i fullgörande av tjänst, 

verksamhet eller åligganden.83 EU-domstolen kom fram till att undantaget 

ska tolkas restriktivt dels mot bakgrund av direktivets ändamålsenliga verkan, 

dels på grund av att det utgör ett undantag från ett allmänt förbud. 84  I 

praktiken torde det följaktligen åligga personen i fråga att motivera varför det 

var nödvändigt att röja insiderinformationen. 85  Vidare uttalade EU-

domstolen att frågan om ett röjande utgör ett normalt led i fullgörande av 

tjänst m.m. till stor del beror på de nationella bestämmelserna om tjänst m.m. 

i medlemsstaten i fråga.86 

 

EU-domstolen fastställde även vissa principer för bedömningen. Det är 

oförenligt med förbudet att röja insiderinformation, såvida inte (i) det förelåg 

ett nära samband mellan röjandet och fullgörandet av personens tjänst m.m. 

och (ii) att detta röjande var absolut nödvändigt för att fullgöra nämnda tjänst 

m.m. Slutligen ska den nationella domstolen, med de tillämpliga nationella 

bestämmelserna i åtanke, särskilt beakta (i) att varje extra röjande kan öka 

risken för att insiderinformationen används för ändamål som strider mot 

direktivet och (ii) hur känslig informationen är. Ju mer känslig information, 

desto mindre möjlighet att röja den.87 

 

Ett annat exempel på tillåtet röjande, som tidigare reglerades i artikel 3a i 

2003 års direktiv, är ett värdepappersinstituts uppdrag att för en kunds räkning 

undersöka intresset hos andra kunder av att sälja eller köpa en större post 

aktier. I vissa fall kan omfattningen på aktieposten innebära att information 

                                                
83 EU-domstolen var då EG-domstolen. EG-domstolens dom den 22 november 2005 i mål C-
384/02 Brottmål mot Knud Grøngaard och Allan Bang. EG-domstolens tolkning rörde 1989 
års insiderdirektiv, vars rekvisit överensstämmer med både 2003 års direktiv och 
förordningen. Domstolens uttalande har således fortfarande betydelse vid tolkning av 
rekvisiten. Prop. 2016/17:22 s. 283. 
84 C-384/02 p. 27. Pehrson (2005–06) s. 907. 
85 SOU 2014:46 s. 340. 
86 C-384/02 p. 46. 
87 SOU 2014:46 s. 392. Prop. 2016/17:22 s. 283. Pehrson (2005–06) s. 907, 910. 
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om ett potentiellt förvärv eller en potentiell försäljning utgör insider-

information. För att kunna ordentligt utföra t.ex. ett uppdrag om att sälja 

aktieposten, utan att påverka kursen på den marknadsplats där aktierna är 

noterade, kan institutet behöva undersöka intresset hos andra kunder genom 

att kontakta dem. Att i det sammanhanget, att för eventuella köpare av 

aktieposten, röja så mycket information som är nödvändigt för att kunna 

genomföra en eventuell transaktion, så utgör röjandet ett normalt led i 

försäljningsuppdraget.88 Denna typ av företeelse regleras inte i artikel 10.1 i 

förordningen, som ersatte artikel 3a i 2003 års direktiv, utan har i förord-

ningen förlänats en egen ny artikel, artikel 11.89  Denna företeelse har även 

tilldelats ett namn, marknadssondering. 

 

3.4 Marknadssonderingar 

3.4.1 Inledning 
Initialt kan man konstatera att regleringen av marknadssonderingar ger 

uttryck för en idé om förebyggande åtgärder snarare än en skärpning av 

strafflagstiftningen med hårdare straff för att avskräcka insiderbrott, som ofta 

är i fokus i debatten kring insiderfrågor.90 Fokus ligger istället på hantering 

av information och insiderinformation på ett sånt sätt att den inte röjs till 

obehöriga samt att det ska vara enklare att beivra brott om det visar sig att ett 

olagligt röjande av insiderinformation förekommit. På så sätt kommer olagligt 

röjande av insiderinformation, och i förlängningen en del av de följande 

insiderbrotten, att förebyggas. 91  Röjs ingen insiderinformation, finns det 

ingen information att handla på. 

 

                                                
88 Prop. 2004/05:142 s. 166. Samuelsson m.fl. (2005) s. 270. Svensson och Schedin (2007) 
s. 16. 
89 Notera dock att enligt artikel 11.4 ska röjande av insiderinformation som sker i samband 
med en marknadssondering anses ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst m.m. (som 
regleras i 10.1) 
90 Marknadssonderingar benämns även sonderingar/sondering. Elofsson m.fl. (2013) s. 9. 
91 Elofsson m.fl. (2013) s. 10. 
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Artikel 11 i förordningen är disponerad på följande sätt. Punkterna 1–8 

innehåller materiella regler för den marknadsaktör som lämnar information 

och den som mottar marknadssonderingen. 92  Punkterna 9–11 innehåller 

ESMA:s mandat att utarbeta förslag till den delegerande förordningen, 

genomförandeförordningen och riktlinjerna. 

 

Marknadssonderingar omfattar överföring av information, innan en transak-

tion aviserats, i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en 

eventuell transaktion och villkoren relaterade till den.93 

 

Marknadssonderingar är vanlig marknadspraxis och har blivit en beståndsdel 

i de flesta kapitalanskaffningstransaktioner omfattande skuld- och 

egetkapitalinstrument.94 Sonderingar är därför av betydelse för att kapital-

marknaden ska vara välfungerande och anses därför inte i sig som 

marknadsmissbruk. 95  Marknadssonderingsregelverket syftar inte till att 

hämma relationen mellan den som lämnar information och den som mottar 

information. Tvärtom syftar regelverket till att ge ett tydligt ramverk inom 

vilket informationsöverföringar lagligt kan ske.96 

 

En distinktion görs här mellan sondering och transaktion. ESMA anser att 

sonderingsundantaget inte är tillämpligt när den marknadsaktör som lämnar 

information i förhållande till möjliga motparter inte försöker bedöma intresset 

av villkoren relaterade till potentiell storlek, prissättning eller strukturering 

av en eventuell transaktion, utan faktiskt försöker konkludera transaktionen.97 

Om osäkerheten är stor huruvida någon transaktion blir av och vilka villkoren 

ska vara, talar detta förhållande att förfarandet utgör en sondering. Om 

förhandlingen å andra sidan blir mer konkret, desto mindre skäl för att anse  

 

                                                
92 Mer om dessa aktörer nedan. 
93 MAR Art. 11.1. 
94 Alexander och Maly (2015) s. 247. Final Report on Draft technical standards on the Market 
Abuse Regulation (ESMA/2015/1455) s. 116 p. 9. 
95 Prop. 2015/16:120 s. 36. MAR preambel 32.  
96 MAR preambel 19. ESMA/2015/1455 s. 23 p. 74, s. 117 p. 12.   
97 ESMA/2015/1455 s. 140 p. 61, s. 143 p. 83. MAR preambel 32. 
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att förfarandet utgör en sondering. Sonderingsundantaget är inte heller 

tillämpligt på kommunikation som sker för att hantera generella investerar-

relationer.98  

 

3.4.2 Aktörerna och deras status 
Överföringen av informationen som sker till potentiella investerare görs av 

(i) en emittent, (ii) en andrahandserbjudare eller (iii) en tredje part som agerar 

på vägnar av en emittent eller andrahandserbjudare.99 Personer som har för 

avsikt att lämna ett uppköpserbjudande eller fusionera kan även röja insider-

information till personer som innehar värdepapper i målbolaget och detta 

anses utgöra sondering.100 

 

De potentiella investerarna och de personer som innehar värdepapper i 

målbolaget utgör således den person som mottar marknadssonderingen.101 På 

engelska ”market sounding recipient” (MSR) och benämns i denna uppsats 

som ”mottagaren eller mottagare”.102 

 

En emittent, en andrahandserbjudare, en tredje part som agerar på vägnar av 

en emittent eller andrahandserbjudare, en person som vill genomföra ett 

företagsförvärv eller en person som vill genomföra en fusion utgör de 

marknadsaktörer som lämnar information.103 På engelska ”disclosing market 

participant” (DMP) och benämns i denna uppsats som ”sonderaren eller 

sonderare”.104 

 

 

                                                
98  Discussion Paper on ESMA’s policy orientations on possible implementing measures 
under the Market Abuse Regulation (ESMA/2013/1649) s. 19 p. 62. 
99 MAR Art. 11.1. Notera att utsläppsrätter faller utanför uppsatsens avgränsning. 
100 MAR Art. 11.2. Artikeln är en specialreglering av uppköpserbjudanden och fusioner som 
innebär ytterligare krav på den person som lämnar information. 
101 MAR Art. 11.1, 11.7. 
102 Riktlinjerna s. 3. 
103 MAR Art. 3 p. 32. 
104 Riktlinjerna s. 3. 
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I de fall som en tredje part agerar som sonderare åt en emittent eller en 

andrahandserbjudar intar emittenten eller andrahandserbjudaren ställning 

som ”market sounding beneficiary” (MSB) och benämns i denna uppsats som 

”beneficienten eller beneficient”.105 

 

Notera att rollen som sonderare och beneficient kan sammanfalla. Ytterligare 

kan exempelvis en emittent och dess finansiella rådgivare båda agera i 

kapacitet av sonderare. Oavsett hur emittenten och den finansiella rådgivaren 

kommer fram till hur sonderingen gemensamt ska genomföras ska båda följa 

regelverket som sätts upp för sonderare.106 Flera olika aktörs-konstellationer 

kan förekomma, det viktiga är att den individuella entiteten måste efterleva 

regelverket när denna agerar i kapacitet av sonderare eller mottagare, oaktat 

interna överenskommelser. 

 

För att öka förståelsen för när marknadssonderingsregelverket är tillämpligt 

följer nedan en icke uttömmande lista av konkreta exempel på olika typer av 

situationer som träffas av regelverket. Situationerna kan förslagsvis vara att 

bedöma intresset för: 

 

(i) En börsintroduktion. Det bolag som vill bli publikt (beneficienten) anlitar 

en investmentbank (sonderaren) för att sondera potentiella investerare, 

vanligtvis institutionella investerare så som försäkringsbolag, investment-

bolag, allmänna pensionsfonder m.m. (mottagaren). För att bland annat 

fastställa erbjudandepriset och för att erhålla åtaganden att teckna aktier.107 

 

                                                
105  Consultation Paper on Draft technical standards on the Market Abuse Regulation 
(ESMA/2014/809) s. 21 p. 62. 
106 ESMA/2015/1455 s. 23 p. 73.  
107 MAR preambel 32, 33. Data Gathering and Cost Analysis on Draft Technical Standards 
Relating to the Market Abuse Regulation (ESMA/2015/1455 CBA) s. 34. Bedömningen 
huruvida exempel (i) utgör en sondering påverkas av om bolaget innan sonderingen 
offentliggjort att en notering ska ske. Transaktionen kan då anses ha aviserats, jfr MAR Art. 
11.1, och utgör då inte en sondering. Bedömningen kompliceras vidare av om ännu mer 
information ges till mottagarna efter aviseringen. Om så är fallet, kan förfarandet utgöra en 
sondering.      
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(ii) En nyemission, riktad eller företrädesemission. 108 Ett publikt bolag 

(sonderaren) uppskattar investeringsviljan hos de befintliga aktieägarna eller 

externa placerare, och eller för att sammanjämka de existerande aktieägarnas 

och de potentiella investerarnas divergerande åsikter (mottagarna).109  

 

(iii) Ett företagsförvärv eller fusion. Ett bolag (sonderaren) vill antingen 

förvärva eller avyttra ett företag eller en del av ett företag och således sonderar 

målbolaget eller potentiella köpare så som konkurrerande bolag eller 

privatkapitalbolag (mottagaren).110  

 

(iv) En försäljning av en majoritetsägares (beneficientens) position i ett 

noterat bolag via en investmentbank eller annan mellanman (sonderaren) hos 

en institutionell investerare eller hedgefond (mottagaren).111 

 

3.4.3 Sonderaren 
De krav som ställs på sonderaren kommer att presenteras i ett kronologiskt 

perspektiv. De olika kronologiska perioderna är (i) innan en 

marknadssondering genomförs, (ii) under genomförande av en marknads-

sondering innan information om den eventuella transaktionen lämnas och (iii) 

efter att en marknadssondering genomförts. 

 

Krav som ställs på sonderaren (i) innan en marknadssondering genomförs 

består av att sonderaren ska bedöma om sonderingen innebär ett röjande av 

insiderinformation. Bedömningen ska skriftligen dokumenteras och upp-

dateras vid behov.112 

 

                                                
108 ABL kap. 13, kap. 16, kap. 4 § 3.  
109 MAR preambel 32, 33. ESMA/2015/1455 CBA s. 34. 
110 ”privatkapitalbolag” på engelska private equity, som efter förvärvet avnoterar bolaget. 
ESMA/2013/1649 s. 18 p. 56. 
111 MAR 11.1 b). ESMA/2013/1649 s. 19 p. 60. ESMA/2014/809 s. 22 p. 67f. På engelska 
block trade. Jfr Alexander och Maly (2015) s. 247. 
112 MAR Art. 11.3, preambel 34 in fine, preambel 35 in fine. 
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Processen för kategorisering av information dvs. bedömningen att avgöra vad 

som utgör och inte utgör insiderinformation kan vara komplicerad.113 När 

sonderaren gör sin bedömning ska denne ta hänsyn till all information denne 

innehar, dokumentera den tillbörliga omsorg och aktsamhet som vidtagits vid 

bedömningen dvs. sonderarens egna överväganden och en förklaring som 

rättfärdigar slutsatsen som dragits rörande informationens natur.114 En del av 

bedömningen består av att avgöra inom vilken tidsperiod transaktionen kan 

förväntas bli offentliggjord.115 Beroende på om sonderingen innefattar eller 

inte innefattar insiderinformation används olika standarduppsättningar av 

information som ges till mottagaren.116 Eftersom informationens karaktär kan 

ha ändrats på grund av ändrade förhållande efter sonderingen ska 

bedömningen vid behov uppdateras.117 

 

Utöver kategoriseringen av information i insiderinformation och icke-

insiderinformation delas insiderinformationen in i två undergrupper. 

Insiderinformation som relaterar till den potentiella transaktionen och 

insiderinformation som relaterar till kontext. Informationen en sonderare 

lämnar relaterar generellt sett till den potentiella transaktionens egenskaper, 

men skulle också kunna relatera till emittentens eller andrahandserbjudarens 

finansiella ställning.118 

 

Regelverket begränsar inte lämnande av insiderinformation som relaterar till 

kontext men här noteras att EU-domstolens praxis stipulerar att undantaget 

till förbudet om olagligt röjande av insiderinformation ska tolkas restriktivt 

och att röjandet måste ha ett nära sammanband med fullgörandet av personens 

                                                
113  Se avsnitt 3.2 om insiderinformation. Den delegerande förordningen preambel 6. 
ESMA/2013/1649 s. 20 p. 67. Bedömningen har beskrivits som ”whether information is 
inside information [...] is a highly specialised task and is generally undertaken by qualified 
professionals who have developed expertise through practice” se ESMA/2015/1455 s. 154. 
114 ”omsorg och aktsamhet” på engelska due diligence. ESMA/2014/809 s. 24 p. 78. MAR 
Art. 11.3. 
115 ESMA/2014/809 s. 24 p. 76.  
116 Delegerande förordningen Art. 3.3 och 3.4. 
117  Delegerande förordningen preambel 6. Med ”vid behov” anses förmodligen om 
karaktären ändrats. 
118 ESMA/2015/1455 s. 117 p. 11–12. 
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tjänst m.m.119 Endast om det är nödvändigt för att utvärdera transaktionen bör 

insiderinformation som är relaterad till en viss kontext lämnas.120 

 

Sonderaren ska även innan en marknadssondering genomförs fastställa 

förfaranden som beskriver hur marknadssonderingar ska genomföras.121 

 

Krav som ställs på sonderaren (ii) under genomförande av en marknads-

sondering innan information om den eventuella transaktionen lämnas består 

av att sonderaren ska erhålla medgivande till mottagande av information från 

mottagaren. Sonderaren ska även informera mottagaren att mottagaren inte 

har rätt att otillbörligen utnyttja eller försöka utnyttja informationen. 

Sonderaren ska vidare informera mottagaren om skyldigheten att hålla 

informationen konfidentiell.122 

 

Förfarandekraven under sondering varierar beroende på vilket sätt 

sonderingen sker och stipulerar att en viss standarduppsättning av information 

utbyts i en förutbestämd ordning.123 Då förfarandet är detaljreglerat hänvisas 

direkt till den delegerande förordningen för en utförlig redogörelse av 

förfarandekraven.124 

 

Att sonderingsförfarandet är strikt reglerat förklaras av en önskan att ha en 

mer konsekvent procedur för sonderingar inom branschen, att tillse att ingen 

potentiellt känslig information onödigt sprids och att samtliga personer som 

kontaktats för samma sondering erhåller samma information.125 

 

                                                
119 Se ovan mål C-384/02.  
120 ESMA/2015/1455 s. 117 p. 11–12. 
121 Delegerande förordningen Art. 2.1, preambel 1. Förfarandekraven beskrivs i avsnittet (ii) 
under. 
122 MAR Art. 11.5, preambel 35. 
123 Sonderingen kan ske muntligen, genom fysiska möten, genom ljud- eller videosamtal 
m.m. En standarduppsättning för de fall sonderingen innefattar insiderinformation, en för det 
fall som inte kommer innefatta insiderinformation. 
124 Delegerande förordningen Art. 2, 3.  
125 ESMA/2015/1455 s. 26 p. 94. 
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Krav som ställs på sonderaren (iii) efter att en marknadssondering genomförts 

består av att sonderaren ska informera mottagaren om att sonderaren bedömer 

att information som lämnats under sonderingen har upphört att vara 

insiderinformation.126 Sonderaren ska skriftligen informera mottagaren om 

detta. I denna uppsats kallat upphörandeförfarande.127  

 

Att sonderaren offentliggjort transaktionen som mottagaren blev sonderad om 

räcker inte för att efterleva skyldigheten i artikel 11.6 i förordningen. 

Beroende på transaktionens karaktärsdrag och den information som lämnats 

kan insiderinformation som lämnats under sonderingen fortfarande vara, 

åtminstone delvis, insiderinformation.128  

 

Därför krävs det ett upphörandeförfarande. Kortfattat består upphörande-

förfarandet av att sonderaren upplyser mottagaren om den transaktion som 

var föremål för sonderingen och uppger dagen då informationen upphörde att 

vara insiderinformation.129 Det är av intresse för mottagaren att veta om ett 

upphörande har skett då det möjliggör för mottagaren att handla med de 

finansiella instrument till vilken informationen hänför sig.130  

 

Som en allmän regel kommer sonderare behöva föra ett register, på ett 

varaktigt medium, av att deras agerande är i överensstämmelse med alla krav 

och förfaranden som är föreskrivna i regelverket. 

 

Registret ska upprätta och bevara all information som lämnats, mottagarens 

identitet, datum och klockslag för varje lämnande av information, samt den 

information som lämnats vid upphörandeinformering. 131  Registret tillåter 

                                                
126 Detta ska ske så snart som möjligt. MAR Art. 11.6. 
127 På engelska cleansing. 
128 ESMA/2015/1455 s. 28f. p. 107. 
129 Delegerande förordningen Art. 5. Genomförandeförordning Art. 4.  
130 ESMA/2013/1649 s. 28 p. 118. ESMA/2015/1455 s. 36. I förarbetena lyftes frågan om 
krav kring en s.k. ”cleansing strategy” skulle införas, men dessa bemödanden övergavs. Se 
ESMA/2013/1649 s. 28–30 och ESMA/2014/809 s. 30 p. 107.   
131 Registret ska sparas i minst fem år. All information som lämnats inbegriper information 
som lämnats under genomförande av en marknadssondering innan information om den 
eventuella transaktionen lämnas. Mottagarens identitet inbegriper men är inte begränsat till 
de som agerar på mottagarens vägnar. MAR Art. 11.3, 11.5, 11.6 och 11.8. 
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sonderaren att demonstrera att denne förfarit regelenligt och legitimt. 

Samtidigt tjänar registret som ett viktigt verktyg för den behöriga 

myndigheten att återskapa informationsflöden i de fall myndigheten behöver 

genomföra utredningar.132 Dessa registerhandlingar ska överräckas till den 

behöriga myndigheten vid begäran. ESMA anser att registret ska vara i 

elektroniskt format, då det är tillgängligt och lätt överförbart till de behöriga 

myndigheterna.133 

 

Slutligen ska sonderaren även föra förteckning över vilka mottagare som vill 

bli sonderade samt vilka potentiella mottagare som inte vill bli sonderade 

överhuvudtaget eller endast vill bli sonderade rörande vissa specifika typer 

av potentiella transaktioner. Mottagarens eventuella önskemål ska hör-

sammas av sonderaren.134 

 

3.4.4 Mottagaren 
Trots att sonderaren gör en bedömning om insiderinformation röjs samt en 

upphörandebedömning ska mottagaren själv bedöma huruvida denne förfogar 

över insiderinformation och i sådana fall när denne upphör att förfoga över 

insiderinformation. 135  Mottagaren har alltså en skyldighet som speglar 

sonderarens bedömningsskyldighet. 

 

Den självständiga bedömningen är nödvändig eftersom mottagaren kan 

inneha information (som sonderaren inte har) som kombinerat med informa-

tionen som lämnats under sonderingen, oavsett om sonderingsinformationen 

i sig innehåller insiderinformation eller inte, kan övergå till att bli till 

insiderinformation.136 

 

                                                
132 ESMA/2015/1455 s. 25 p. 87. 
133 ESMA/2015/1455 s. 26 p. 93. 
134 Delegerande förordningen Art. 4. Genomförandeförordningen Art. 3. 
135 MAR Art. 11.7.  
136 Final Report on Guidelines on the Market Abuse Regulation – market soundings and delay 
of disclosure of inside information (ESMA/2016/1130) s. 8 p. 20. 
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Om den information som lämnas till mottagaren utgör insiderinformation är 

reglerna om insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation givetvis 

tillämpliga på mottagaren. För att underlätta för mottagaren när det gäller 

mottagarens överväganden och vilka åtgärder mottagaren bör vidta för att inte 

överträda förordningen har ESMA utfärdat riktlinjer. 137  Angående rikt-

linjernas rättsliga status är FI:s av uppfattningen att riktlinjerna är att jämställa 

med svenska allmänna råd.138 

 

Riktlinjerna avser (i) de faktorer som mottagare ska beakta för att kunna 

bedöma huruvida den information som lämnats utgör insiderinformation. (ii) 

De åtgärder mottagaren ska vidta om insiderinformation lämnats. (iii) De 

förteckningar mottagaren ska upprätthålla.139 

 

För att kunna bedöma huruvida den information som lämnats utgör 

insiderinformation krävs det att mottagaren har interna förfaranden och 

utbildad personal. Det interna förfarandet och bibehållandet av adekvat 

personal ska vara proportionerligt och lämpligt i förhållande till mottagarens 

affärsverksamhet.140 

 

Det interna förfarandet syftar till att den information som lämnas under 

genomförandet av en marknadssondering ska överföras till rätt person, funk-

tion eller organ hos mottagaren och beskriver hur denna information sedan 

får kommuniceras internt hos mottagaren.141 

 

                                                
137 MAR preambel 36. 
138 FI Nyheter (2016). Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda 
några egna allmänna råd. Men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna omarbetas till 
bindande regler i form av föreskrifter. Tidigare har det varit svårt att utröna om ESMA:s 
rekommendationer tillämpats eller inte, i vart fall har de inte åberopats i några domar. Se 
Lycke (2013) s. 195. 
139 MAR Art. 11.11. 
140 Här uppställts en proportionalitetsprincip eftersom mottagaren kan vara allt från en fysisk 
person till en stor reglerad entitet. ESMA/2016/1130 s. 6 p. 9. 
141 Mottagaren anger en specifik person eller kontaktpunkt som ska vara lämpligt publicerad, 
t.ex. på mottagarens hemsida, för sonderaren. 
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Mottagaren ska säkerställa att den interna entitet som mottar och hanterar 

information som lämnats har lämplig utbildning om relevanta interna för-

faranden, förbuden om insiderhandel och olagligt röjande av insider-

information. 142  Det ska var klart och tydligt för sonderare och inom 

mottagarens organisation vem eller vilka det är som utgör den entitet som 

hanterar sonderingar.143 

 

De relevanta faktorer som en mottagare ska beakta för att självständigt kunna 

bedöma huruvida de besitter insiderinformation till följd av marknads-

sonderingen är sonderarens bedömning och all information som är tillgänglig 

för den interna entitet inom mottagaren som har till uppgift att genomföra 

bedömningen, inklusive information som erhållits från andra källor än 

sonderaren men exklusive information som finns bakom eventuella informa-

tionshinder som har inrättats inom mottagarens organisation.144 

 

Samma faktorer ska beaktas vid mottagarens egna upphörandebedömning. 

Mottagarens självständiga upphörandebedömning ska ske efter det att 

mottagaren erhållit meddelande om upphörande från sonderaren. Om 

mottagaren har bedömt att de besitter insiderinformation ska mottagaren 

identifiera alla emittenter och finansiella instrument som de tror att 

insiderinformationen har samband med. 145 

 

Eftersom både sonderare och mottagare gör varsin insiderinformations-

bedömning kan diskrepanser uppstå. Ska då mottagaren upplysa sonderaren 

om sin, från sonderarens, avvikande uppfattning? Under framtagandet av 

riktlinjerna berördes denna problematik och hur den skulle adresseras. Den 

delen av riktlinjerna blev dock struken på grund av att ytterligare dialog 

mellan sonderaren och mottagaren ansågs innebära en risk att ytterligare 

information av misstag lämnas. Vidare ingick inte ett krav på samverkan vid 

                                                
142 Riktlinjerna s. 5. 
143 ESMA/2016/1130 s. 7 p. 12. 
144 På engelska ”chinese walls”. 
145 Angående lokutionen ”tror”, här uppställts en ”best effort” princip då det finns ett stort 
antal derivatinstrument. ESMA/2016/1130 s. 10 p. 32. Riktlinjerna s. 5f. 
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diskrepans i ESMA:s mandat vid framtagande av riktlinjerna. Till syvende 

och sist ansvarar alltså sonderaren respektive mottagaren för sina egna 

bedömningar och således även för konsekvenserna av dessa bedömningar.146 

 

Om mottagaren inte vill införa, tillämpa och upprätthålla det interna 

förfarandet samt utbilda och bibehålla adekvat personal, dvs. inte efterfölja 

de krav som ställs upp på mottagaren, kan mottagaren meddela att den inte 

önskar motta framtida marknadssonderingar beträffande potentiella 

transaktioner. Mottagaren kan även meddela att den önskar motta framtida 

marknadssonderingar beträffande endast vissa typer av potentiella 

transaktioner.147 

 

Mottagarens meddelande av sonderingspreferenser sker efter att mottagaren 

kontaktats av sonderaren.148  En annan anledning till att inte vilja erhålla 

sonderingar kan vara att mottagaren inte önskar bli begränsad av insider-

information i sitt agerande på aktiemarknaden. När det gäller den aktuella 

sonderingen, anledningen till varför mottagaren kontaktats av sonderaren, kan 

mottagaren välja att inte ge sitt medgivande till mottagande av information.149 

Syftet med att kunna deklarera sin vilja att inte bli sonderad är att minimera 

ovarsamt och oavsiktligt lämnande av insiderinformation. 150  Det är mot-

tagarens ansvar att kontakta de sonderare som den tidigare har varit i kontakt 

med om den återigen önskar att motta sonderingar.151 

 

Mottagaren har följaktligen en rättighet att inte ge sitt medgivande till 

mottagande av information samt en rättighet att inte bli sonderad alls eller att 

endast bli sonderad rörande vissa typer av transaktioner av sonderare som 

meddelats om mottagarens preferenser gällande potentiella transaktioner. 

 

                                                
146 ESMA/2016/1130 s. 8f p. 24–27. 
147 Riktlinjerna s. 5. Sonderingspreferenser kan annonseras i samband med angivande av 
kontaktpunkt för sonderingar på t.ex. mottagarens hemsida. 
148 Riktlinjerna s. 5. 
149 MAR 11.4 a). 
150 ESMA/2016/1130 s. 7 p. 16. 
151 ESMA/2014/809 s. 25 p. 88. 
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Även på mottagaren ställs krav på registerföring liknande de som träffar 

sonderaren men avseende på de interna förfaranden, bedömningar och 

meddelanden som nämnts ovan. Dessutom ställs kvar på en förteckning av 

personer som utför uppgifter som medför åtkomst till den information som 

lämnats i samband med sondering.152 

 

3.4.5 Beneficienten 
Beneficienten är en emittent eller en andrahandserbjudare som har en tredje 

part som agerar på deras vägnar. Förordningen uppställer inga krav och inte 

heller några rättigheter för beneficienten. Men en tredje part som sonderar åt 

en emittent eller en andrahandserbjudare bör tänka på två saker.  

 

Om en sondering ska genomföras på vägnar åt en beneficient ska sonderaren 

notifiera beneficienten innan sonderingen om att denne gjort bedömningen att 

informationen utgör insiderinformation samt upplysa om innehållet i infor-

mationen sonderaren tänker lämna. I dessa fall ska sonderaren även 

dokumentera de eventuella diskussioner och uppfattningar beneficienten haft 

om informationens karaktär. 153  Dessutom ska sonderaren erhålla bene-

ficientens samtycke till lämnandet av beneficientens namn eller information 

som gör att mottagaren kan sluta sig till beneficientens namn under 

sonderingen.154 

 

Det är även viktigt för sonderaren att det finns en anknytning till 

beneficienten. En tredje part måste agera på vägnar av en emittent eller en 

andrahandserbjudare för att anses vara en sonderare och således erhålla 

skyddet som undantaget utgör.155 

 

ESMA anser att ”agerar på vägnar av” inkluderar situationer där en tredje part 

agerar på begäran av en beneficient. Sonderaren måste därför ha 

                                                
152 Riktlinjerna s. 6f. 
153 ESMA/2014/809 s. 24 p. 77f. 
154 ESMA/2013/1649 s. 20 p. 71. 
155 ESMA/2015/1455 s. 21f p. 65–67. 
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beneficientens muntliga eller skriftliga mandat, vilka ESMA rekommenderar 

sonderaren att registerföra för att kunna bevisa att de agerade på 

beneficientens vägnar.156 

 

En situation där en aktiemäklare som har erhållit information från en 

sonderare (exempelvis en rådgivare till beneficienten) sedan kontaktar sina 

klienter för att bedöma intresset för en potentiell transaktion träffas inte av 

marknadssonderingsregelverket och har således inget skydd enligt Artikel 

11.157 Detta förfarande kan dock vara skyddat enligt Artikel 10.1 i de fall då 

röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst m.m.  

                                                
156 ESMA/2015/1455 s. 21f p. 65–67. 
157 ESMA/2016/1130 s. 6 p. 5. 
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4 Marknadssondering ur ett 
rättsekonomiskt perspektiv 

4.1 Inledning 
Rättsekonomi är ett av rättsvetenskapens ”perspektivämnen”. Genom att se 

rättsordningen från ett ekonomiskt perspektiv försöker rättsekonomer förstå 

juridiken. Närmare bestämt från ett nationalekonomiskt perspektiv. Vilken är 

rättens roll i samhällsekonomin? Hur ser man till att samhällets resurser 

används så effektivt som möjligt och vad har olika lösningar på juridiska 

problem för följder för samhällsekonomin?158 

 

Den s.k. neo-klassiska nationalekonomin beskriver hur den perfekta 

marknaden fungerar. Likväl existerar det inga perfekta marknader. 

Omständigheter som bristfällig information eller asymmetrisk informations-

tillgång hindrar marknaden från att fungera som den ideala marknaden. Detta 

samhällsekonomiska problem kan undanröjas av juridiska regler.159 

 

4.2 Ekonomisk effektivitet 
Det förekommer olika mått på ekonomisk effektivitet. När förändringar 

utvärderas utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det vanligt att ekonomisk 

effektivitet utvärderas enligt Pareto-kriteriet eller Kaldor-Hicks-kriteriet. Det 

nödvändiga villkoret för att en förändring ska kunna tillfredsställa något av 

de ovan nämnda kriterierna är att entiteterna totalt sett gynnas av föränd-

ringen. Denna framställning kommer utgå ifrån Kaldor-Hicks-kriteriet 

eftersom det aktualiseras när minst en entitet missgynnas av förändringen 

vilket är fallet med marknadssonderingar.160 

 

                                                
158 Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 9f. 
159 Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 11, 86. 
160 Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 54. Kaldor-Hicks-kriteriet härleds ur två artiklar 
Kaldor (1939) och Hicks (1939). 
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Kaldor-Hicks-kriteriet är tillfredsställt om någon eller några entiteter får det 

bättre än vad övriga entiteter får det sämre. Om en förändring uppfyller detta 

”kompensationstest” är förändringen Kaldor-Hicks-effektiv. Uttrycken ”får 

det bättre” respektive ”får det sämre” tolkas i ekonomiska termer, dvs. hur 

entiteternas ekonomiska situation påverkas. Kaldor-Hicks-kriteriet ska 

således förstås som en cost-benefit-analys.161 Om de ekonomiska fördelarna 

av en förändring överstiger de ekonomiska kostnaderna är kriteriet uppfyllt 

och förändringen Kaldor-Hicks-effektiv.162 

 

Förändringen i förevarande fall består av att ett förfarande, sondering, som 

tidigare reglerades av artikel 3a i 2003 års direktiv och som nu detaljregleras 

i artikel 11 i förordningen, den delegerande förordningen, genomförande-

förordningen samt riktlinjerna. 163 Detaljregleringen ställer större och mer 

ingående krav på förfarandet än den tidigare regimen. Är denna förändring av 

reglerna effektiv enligt Kaldor-Hicks-kriteriet? 

 

4.3 Kostnader och fördelar med 
marknadssonderingsregelverket 

4.3.1 Kostnader med marknadssondering 
Det medför kostnader för sonderare och mottagare att efterleva det nya 

marknadssonderingsregelverket. Kostnaden att få till stånd en ömsesidigt 

gynnande transaktion har ökat för både sonderare och mottagare, dvs. 

transaktionskostnaden har ökat. Detta gäller i synnerhet kostnaden för 

kontakt. Kostnader för kontakt är de kostnader som sonderaren och 

mottagaren har för att komma i kontakt med varandra.164 

                                                
161 Försvenskat uttryck för cost-benefit analysis (CBA). 
162 Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 56. 
163 Artikel 3a motsvaras av § 7 MmL. Lokutionen ”utom i de fall då röjandet sker som ett 
normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande” var det som tidigare reglerade 
sonderingsförfarandet. 
164  Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s 83, 85. Bastidas Venegas (2013) s. 187. 
Transaktionskostnadsteorin utvecklades av Coase (1973). 
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Kostnaderna för att efterleva regelverket kan delas upp i engångskostnader 

och kontinuerliga kostnader.165 

 

Engångskostnaderna kommer främst att träffa sonderarna men till viss del 

även mottagarna. Kostnaderna för sonderarna kommer bland annat bestå av 

investeringar i informationsteknik, att ta fram mallar till sonderingen, att 

etablera förfaranden och eventuell omorganisering av företaget, att träna och 

göra personalen bekant med regelverket samt att etablera ett register. 

Kostnaderna för mottagarna består av att etablera och implementera det 

interna förfarandet, träna personalen samt att etablera ett register. Kostnader 

för juridisk rådgivning och konsulttjänster kan uppstå för både sonderaren 

och mottagaren.166 

 

Hos sonderaren är det sannolikt att tre olika personalklasser kommer att 

uppstå, varje klass med olika fokus och således olika utbildningskostnader. 

Först, personal som ska tillse att regelverket efterlevs generellt på företags- 

och individnivå. Därnäst, personal som genomför sonderingar och 

följaktligen måste ha djupgående kännedom om de krav marknads-

sonderingsregelverket uppställer. Sist, personal som inte direkt är delaktiga i 

sonderingsprocessen men som hanterar information som härstammar från 

sonderingsprocessen. Även sistnämnda personalgrupp måste vara medveten 

om hur insiderinformation ska hanteras.167 

 

De kontinuerliga kostnaderna för sonderaren består av att föra, upprätthålla 

och bevara register, att upprätthålla IT-system och adekvat utbildningsnivå, 

att revidera sonderingsmallar och att göra bedömningar av insider-

information.168 

 

För mottagaren är de kontinuerliga kostnaderna relaterade till insider-

informationsbedömningar, att identifiera alla emittenter och de finansiella 

                                                
165 På engelska compliance costs. 
166 ESMA/2016/1130 s. 21ff. ESMA/2015/1455 s. 2, 32f. 
167 ESMA/2015/1455 s. 32f. 
168 ESMA/2016/1130 s. 22f. ESMA/2015/1455 s. 2. 
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instrument som mottagaren tror att eventuell insiderinformation kan ha 

samband med samt att upprätthålla register och adekvat utbildningsnivå.169 

 

Vidare kommer det att förekomma indirekta kostnader om potentiella 

mottagare väljer att inte bli sonderade på grund av att mottagarna anser att det 

kostar för mycket att efterleva regelverket. Ett lägre mottagar-deltagande i 

sonderingsprocesser skulle leda till lägre kvalitet och kvantitet på den 

information som sonderaren sedan använder vid beslutsfattande.170 

 

4.3.2 Fördelar med marknadssondering 
Marknadssonderingsregelverket syftar till att ge klarhet och rättssäkerhet 

genom att definiera en gemensam uppsättning regler för hela EU. Företag som 

agerar i flera medlemsstater är således underkastade endast ett regelverk, 

vilket kommer att sänka de multinationella företagens kostnader för att 

efterleva regelverket.171 

 

Vidare underlättar regelverket för de behöriga myndigheterna att utreda 

påstådda brott då de tilldelats ett viktigt verktyg för att återskapa 

informationsflöden. 

 

Främst bör regelverket minska risken för spridning av insiderinformation på 

grund av marknadssonderingar och därmed minska risken för marknads-

missbruk, dvs. för olagligt röjande av insiderinformation och eventuell 

följande insiderhandel. 172  Ett minskat marknadsmissbruk ökar finans-

marknadernas integritet och allmänhetens förtroende för värdepapper och 

derivatinstrument.173 Det ökande förtroendet hos allmänheten kan leda till att 

fler väljer att investera i värdepapper och derivatinstrument. De nya 

investerarnas intåg på marknaden bör leda till mer kapital på marknaden och 

                                                
169 ESMA/2016/1130 s. 22f. ESMA/2015/1455 s. 2. 
170 ESMA/2015/1455 s. 2. 
171 MAR preambel 5.  
172 Jfr ESMA/2016/1130 s. 21. 
173 För mer om allmänhetens förtroende se Samuelsson m.fl. (2005) s. 150ff. MAR preambel 
2. 
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en ökad likviditet då det finns fler investerare som kan idka handel med 

varandra. Således kan företagen lättare tillgodose det behov av kapital de har 

och driva den ekonomiska tillväxten.174 

 

En potentiell fördel är att de nya investerarnas intåg även skulle leda till en 

högre effektivitetsnivå, om teorin om effektiva marknaders första antagande 

är giltigt. Om fler rationella, strikt beräknande och nyttomaximerande 

marknadsdeltagare gör entré på finansmarknaden bör aktiepriser snabbare 

reflektera all tillgänglig information och snabbare justera sig till sin nya 

prisnivå eftersom det är fler aktörer som disseminerar ny information. 

 

De nya investerarnas intåg skulle inte leda till en högre effektivitetsnivå, om 

beteendeekonomins antagande om att irrationaliteten är systematisk och att 

arbitrage inte fungerar effektivt är giltigt. Om många av de nya investerarna 

är irrationella kan representativitet leda till en överreaktion av aktiekursen 

och konservatism kan leda till att aktiepriser underreagerar i förhållande till 

ny information. 

 

Det ökande förtroende för finansmarknaden kan beskrivas som att 

kostnaderna för kontakt sänks för de investerare som tidigare avstått från att 

delta i handeln på finansmarknaden. 175  De potentiella investerarna var 

tidigare inte beredda att handla på finansmarknaden på grund av att de ansåg 

att risken var för stor att de skulle köpa eller sälja aktier av eller till en motpart 

med insiderinformation. Dvs. investerarna var ovilliga att ingå ett avtal innan 

de bättre informerat sig om motparten.176 Eftersom handel med t.ex. aktier i 

publika företag ofta, men inte alltid, sker på en anonym marknad kan inte de 

potentiella investerarna informera sig om motparten. 177  Om risken för 

insiderhandel minskar, minskar sannolikheten att de potentiella investerarna 

kontraherar med en person som har insiderinformation. Således kan de 

potentiella investerarnas ovilja att handla på finansmarknaden brytas. 

                                                
174 Gavelin och Sjöberg (2012) s. 17. Samuelsson m.fl. (2005) s. 150ff. SOU 2012:46 s. 169f. 
175 Jfr Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 91, 97. 
176 Dahlman, Glader och Reidhav (2004) s. 86. 
177 Samuelsson m.fl. (2005) s. 140. 
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Det ovan beskrivna scenariot innehåller tydliga likheter med citronteorin. 

Osäkerheten vad gäller kvaliteten på objektet, dvs. att ena avtalsparten har 

insiderinformation rörande aktierna eller annorlunda beskrivet att aktiepriset 

inte reflekterar insiderinformationen, stävs av den rättsliga interventionen 

som marknadssonderingsregelverket utgör. Med den rättsliga interventionen 

försämras inte marknadseffektiviteten för marknaden för de objekt vars 

kvalitet är behäftad med osäkerhet. Istället för att välja andra marknader eller 

objekt att investera i investerar de förmodade investerarna på finans-

marknaden. 
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5 Avslutning 

5.1 Sonderarens skyldigheter 
I det följande besvaras den första frågeställningen utifrån uppsatsens 

utredning. Vilka rättigheter och skyldigheter uppställer reglerna om 

marknadssondering för sonderaren? 

 

Som vi har sett ovan uppställer de nya reglerna om marknadssondering 

långtgående skyldigheter för sonderaren både innan, under och efter genom-

förandet av en sondering. Uppfyller sonderaren dessa skyldigheter erhålls 

skyddet som markandssonderingsundantaget utgör. Inga uttryckliga rättig-

heter uppställs för sonderaren. 

 

Bedömningskravet innebär att sonderaren innan en sondering ska bedöma om 

sonderingen innebär ett röjande av insiderinformation. Vidare innebär kravet 

att sonderaren efter en sondering ska bedöma om information som lämnats 

under sonderingen har upphört att vara insiderinformation. 

 

Informationskravet innebär att sonderaren under en sondering ska lämna 

information som syftar till att uppmärksamma mottagaren om det rådande 

regelverket och således förbättra efterlevnaden av regelverket för att 

förhindra olagligt röjande av insiderinformation. Vidare innebär kravet att 

sonderaren efter en sondering ska informera mottagaren om att information 

som lämnats under sonderingen har upphört att vara insiderinformation. 

 

Registreringskravet innebär att sonderaren i stort sett ska föra, upprätthålla 

och bevara ett register över all information som har anknytning till sonde-

ringen i minst fem år. Detta register ska på begäran lämnas till den behöriga 

myndigheten. 
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Vidare ska sonderaren fastställa generella förfaranden som beskriver hur 

marknadssonderingar ska genomföras och sedan givetvis följa dessa 

förfaranden vid varje sondering. 

 

Slutligen ska sonderaren erhålla ett medgivande till mottagande av 

information från mottagaren samt föra förteckning över olika mottagares 

sonderingspreferenser. 

 

I de fall sonderaren agerar på vägnar av en beneficient måste sonderaren även 

observera följande krav. Sonderaren måste diskutera och kommunicera vissa 

frågor och ställningstaganden med beneficienten samt ha beneficientens 

muntliga eller skriftliga mandat. Denna sonderingsbegäran bör registerföras 

för att sonderaren ska kunna bevisa att denne agerade på beneficientens 

vägnar. 

 

5.2 Mottagarens rättigheter och 
skyldigheter 

Nedan besvaras den andra frågeställningen mot bakgrund av vad som 

framkommit i uppsatsen. Vilka rättigheter och skyldigheter uppställer 

reglerna om marknadssondering för mottagaren? 

 

Som vi har sett ovan uppställer de nya reglerna om marknadssondering vissa 

rättigheter och skyldigheter för mottagaren. 

 

Mottagaren har en rättighet att inte ge sitt medgivande till mottagande av 

information. Samt en rättighet att endast bli sonderad i enlighet med sin till 

sonderaren angivna preferens. 

 

Bedömningskravet för mottagaren består av huruvida mottagaren förfogar 

över insiderinformation och i sådana fall även när mottagaren upphör att 

förfoga över insiderinformation. För att kunna bedöma huruvida den 
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information som lämnats av sonderaren utgör insiderinformation krävs det att 

mottagaren har interna förfaranden och utbildad personal. 

 

Registreringskravet innebär för mottagaren att föra, upprätthålla och bevara 

ett register över information som har anknytning till sonderingen främst med 

avseende på de interna förfaranden, bedömningar och meddelanden om 

sonderingspreferenser som vidtagits. 

 

5.3 Ekonomisk effektivitet 
I detta avsnitt diskuteras den tredje frågeställningen. Är förändringen som 

reglerna om marknadssondering innebär ekonomiskt effektiv enligt Kaldor-

Hicks-kriteriet? 

 

Överstiger de ovan nämnda ekonomiska fördelarna de ekonomiska 

kostnaderna? Att det nya marknadssonderingsregelverket är förenade med 

större kostnader för sonderaren och för mottagaren jämfört med den tidigare 

regleringen är tydligt. Att kostnaderna sänks för multinationella företag i 

deras verksamhet och att utredningskostnaderna för de behöriga myndig-

heterna sänks är likväl okontroversiellt.  

 

Huruvida marknadsmissbruket kommer att minska och leder till de följande 

positiva effekterna och i sådana fall till vilken grad de positiva effekterna 

kommer uppstå är svårt att bedöma.  

 

Ett framtida arbete skulle kunna utvärdera i vilken utsträckning den behöriga 

myndigheten har haft användning av marknadssonderingsregelverket i beiv-

randet av marknadsmissbruk. Om den behöriga myndigheten kan ingripa mot 

fler fall av marknadsmissbruk kan detta bidra till att förtroendet för 

aktiemarknaden stärks. Eller tvärtom sänks då fler fall av marknadsmissbruk 

uppdagas. 
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I det fall marknadsmissbruket faktiskt minskar och leder till de efterföljande 

positiva effekterna, i en hög grad, kan man argumentera för att förändringen 

uppfyller Kaldor-Hicks-Kriteriet. 

 

I det fall marknadsmissbruket inte minskar och således inte leder till de 

efterföljande positiva effekterna kan man argumentera för att förändringen 

inte uppfyller Kaldor-Hicks-Kriteriet. Kostnaderna som åsamkats och 

åtgärderna som vidtagits av sonderarna och mottagarna på grund av regel-

verket är alltså följaktligen förgäves. 

 

5.4 Slutsatser 
Förfarandet att kommunicera med en potentiell investerare var tidigare en 

fråga på nationell nivå lämnat att avgöras av de behöriga myndigheterna och 

aktörernas sedvänja utan harmoniserade EU-regler. Marknadssonderings-

regelverket formaliserar inte ett redan befintligt förfarande utan är en 

betydande förändring av den tidigare rådande ordningen. 

 

Det komplexa, starkt normativa och byråkratiska marknadssonderings-

regelverket innebär en avsevärt tyngre regelbörda än vad som tidigare gällde. 

Regelbördan kommer att medföra betydande kostnader för sonderare och 

mottagare att agera i överensstämmelse med regelverket. Om syftet med 

regelverket, att stärka förtroendet för finansmarknaden, uppnås är svårt att 

bedöma. 

 

På gott och ont innebär marknadssonderingsregelverket ett skifte från juridisk 

tvetydighet till förmån för större juridisk visshet. En aktör som försöker att 

bedöma intresset av en potentiell transaktion efter det att regelverket inträtt 

kan med större säkerhet veta att ett agerande är omfattat av undantaget 

eftersom regelverket detaljreglerar hur sonderingsprocessen ska ske. Innan 

marknadssonderingsregelverket hade trätt i kraft var det svårare att på förhand 

avgöra om ett agerande var omfattat av undantaget eftersom regleringen var 

så pass kortfattad. 
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När sonderaren initierar en sondering ställs mottagaren inför ett svårt val. 

Antingen kan mottagaren ta emot sonderingen innehållande information eller 

inte ta emot sonderingen. Utan informationen är det knappast möjligt för 

mottagaren att avgöra om denne vill delta i transaktionen, men väljer 

mottagaren att ta emot informationen medför det förpliktelser, kostnader och 

potentiella risker, av vilka vissa inte fanns i det tidigare regelverket. Huruvida 

den potentiella transaktionens värde för mottagaren överstiger de med-

följande förpliktelserna, kostnaderna och potentiella riskerna kan mottagaren 

följaktligen inte avgöra på förhand. 
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