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Sammanfattning 
I denna uppsats analyseras den nya regleringen av insiderhandel. Sedan den första 

februari 2017 omfattas insiderhandel av både ett straffrättsligt och ett administrativt 

förbud, och kan därmed bli föremål för både straffrättsliga och administrativa sanktioner. 

Det administrativa handelsförbudet föreskriver ett strikt ansvar för vissa personer som 

begår insiderhandel, så kallade primära insiders, samtidigt som överträdelser av förbudet 

kan föranleda mycket höga sanktionsavgifter. Överträdelser av förbudet beivras som  

huvudregel av Finansinspektionen.  

 Syftet med denna uppsats är att analysera det strikta ansvaret i det administrativa 

handelsförbudet, och de höga sanktionsavgifterna, mot bakgrund av den straffrättsliga 

skuldprincipen. Inledningsvis utreds dock frågan om varför det administrativa 

handelsförbudet infördes och hur det straffrättsliga och det administrativa handels-

förbudet förhåller sig till varandra. Införandet av administrativa sanktionsavgifter mot 

insiderhandel, grundade på strikt ansvar, har diskuterats i tidigare lagstiftningsärenden, 

men varje gång avfärdats av lagstiftaren, eftersom det ansetts olämpligt och rättsosäkert 

på ett sätt som det straffrättsliga ansvaret inte är. I uppsatsen konstateras att regeringen 

motiverade den nya insiderregleringen med att EU-rätten kräver att Sverige inför ett 

administrativt handelsförbud, och att ett sådant förbud dessutom skulle kunna öka 

effektiviteten i beivrandet av insiderhandel. Vidare konstateras att de två förbuden 

förhåller sig till varandra på så sätt att frågan om vilket förbud som ska tillämpas avgörs 

av insiderhandelns allvarlighetsgrad och av om handeln har begåtts uppsåtligen eller inte. 

Det straffrättsliga förbudet är dessutom något snävare än det administrativa, och det 

administrativa förbudet kan fungera som ett skyddsnät vid åtal om insiderhandel genom 

att åklagaren yrkar på sanktionsavgift i andra hand.  

 I fråga om det administrativa handelsförbudets förhållande till skuldprincipen 

diskuteras detta inte enbart utifrån den svenska skuldprincipen, utan även utifrån de 

skuldkrav som Europakonventionen och EU-rätten ställer. Skuldprincipens förhållande 

till administrativa sanktionsbestämmelser är dock komplicerad, men det är möjligt att 

konstatera att samma rättssäkerhetskrav inte ställs på administrativa sanktions-

bestämmelser som på straffbestämmelser. Det står trots detta klart att det administrativa 

handelsförbudet enbart lever upp till Europakonventionens krav, och inte till de krav som 

faktiskt kan ställas på administrativa sanktionsbestämmelser enligt den svenska eller EU-

rättsliga skuldprincipen.  
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Slutligen diskuteras om införandet av ett administrativt handelsförbud verkligen var 

nödvändigt mot bakgrund av EU-rättens krav och strävan efter ökad effektivitet. Slut-

satsen här är att det är mycket som talar för motsatsen; nämligen att det administrativa 

handelsförbudet strider mot EU-rätten och att någon ökad effektivitet i beivrandet av 

insiderhandel inte kan fastställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 11 

1 Inledning 
1.1 Introduktion till ämnet 
Skuldprincipen är en grundläggande rättssäkerhetsprincip för den moderna straffrätten 

och innebär att endast den som bär skuld för att ha förövat en otillåten gärning bör straffas. 

Ett utdömt straff ska dessutom motsvara måttet av skuld hos gärningspersonen.1 En 

förutsättning för att en person ska kunna straffas för en gärning är därmed att denne är 

moraliskt ansvarig för gärningen och av denna anledning klandervärd. Att straffa den som 

inte har kunnat rätta sig efter lagen är på motsvarande sätt godtyckligt, rättsosäkert och 

oförenligt med straffrättens syfte, nämligen att bestraffa klandervärda handlingar. Strikt 

ansvar strider därmed mot skuldprincipen och ska inte förekomma inom straffrätten.2   

 Utrymmet för att förbjuda gärningar genom strikt ansvar har ansetts något större 

vid användningen av administrativa sanktionsbestämmelser, vilka enligt svensk rätt inte 

är att se som en del av straffrätten.3 Eftersom någon prövning av gärningspersonens skuld 

inte behöver göras vid ett strikt ansvar har administrativa sanktionsbestämmelser med 

sanktionsavgifter som följd ansetts kunnat användas istället för straffbestämmelser av 

effektivitetsskäl. För att enskildas rättssäkerhet inte ska äventyras i alltför stor 

utsträckning har det dock, både i olika lagstiftningsärenden och i doktrin, uppställts vissa 

riktlinjer för när strikt ansvar ska få användas. Där har även betonats att strikt ansvar bör 

användas restriktivt och endast om det är särskilt motiverat med hänsyn till 

effektivitetskraven på ett visst område.4 På detta sätt gör sig skuldprincipen till viss del 

gällande även för administrativa sanktionsbestämmelser. Dessutom innehåller både 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna5 och EU-rätten rättssäkerhetskrav liknande skuldprincipen, vilka inte är 

beroende av den svenska klassificeringen av en bestämmelse som straffrättslig eller 

administrativ.6 

 Den första februari 2017 infördes en ny reglering av insiderhandel i svensk rätt, där 

delar av den tidigare straffrättsliga regleringen övergavs till förmån för ett parallellt 

                                                
1 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 48 f.  
2 SOU 2005:86 s. 35 f.  
3 Jfr definitionen av ”brott” och ”straff” enligt 1:1 och 1:3 brottsbalken (1962:700) (BrB). Se även nedan 
under avsnitt 2.1 och 5.1.2. 
4 Se prop. 1981/82:142 s. 24 f., bet. 1981/82:JuU53, BRÅ 1977:7, s. 349 f. och Warnling-Nerep 2010,  
s. 59. 
5 I fortsättningen benämnd Europakonventionen eller EKMR. 
6 Se kapitel 5. 
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administrativt förbud mot insiderhandel med delvis strikt ansvar och mycket höga 

sanktionsavgifter. Den nya regleringen motiverades dels av nya EU-rättsliga regelverk på 

marknadsmissbruksområdet, dels av en strävan efter att effektivisera förbudet mot 

insiderhandel. Den tidigare straffrättsliga regleringen hade nämligen, på grund av 

svårigheterna med att fastställa gärningspersonens skuld, kritiserats för att inte uppfylla 

sitt syfte: Att värna om finansmarknadernas integritet.7 I proposition 2016/17:22, 

”Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk”, som låg till grund för den nya regleringen 

lämnades dock frågan om det administrativa handelsförbudets förenlighet med 

skuldprincipen därhän, trots dess komplicerade karaktär och de ingripande sanktioner 

som kan följa vid en överträdelse av förbudet.   

 Den nya insiderregleringen innebär att det nu finns ett straffrättsligt och ett 

administrativt förbud mot samma gärning, insiderhandel, i svensk rätt. Att skuldprincipen 

gör gällande vissa rättssäkerhetskrav på det straffrättsliga förbudet råder det ingen tvekan 

om. Gällande det administrativa handelsförbudet tycks dock inga sådana rättssäkerhets-

krav ha beaktats vid införandet av förbudet. Det är samtidigt tveksamt om det 

administrativa handelsförbudet är tillräckligt rättssäkerhet ur ett skuldperspektiv.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att göra det som lagstiftaren inte gjorde i propositionen till 

den nya insiderregleringen, nämligen att utreda vilka krav som den straffrättsliga 

skuldprincipen kan anses ställa på det administrativa förbudet mot insiderhandel och om 

förbudet i så fall är förenligt med dessa krav. Innan dessa frågor diskuteras krävs dock att 

frågan om varför ett administrativt handelsförbud infördes besvaras och att förhållandet 

mellan det straffrättsliga och det administrativa förbudet klargörs. Eftersom det 

administrativa handelsförbudet har motiverats av EU-rättsliga krav och behovet av en 

ökad effektivitet i regleringen, är det också av intresse att analysera om denna motivering 

är hållbar, mot bakgrund av den inskränkning av rättssäkerheten som ett strikt ansvar 

faktiskt innebär.  

 För att uppfylla uppsatsens syfte kommer tre frågeställningar att besvaras. Dessa 

frågeställningar har formulerats enligt följande: 

 

                                                
7 Jfr prop. 2016/17:22 s. 98 ff., af Sandeberg 2003, s. 878 ff. och prop. 2004/05:142 s. 46 f. 
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Varför infördes ett administrativt handelsförbud vid sidan av det straffrättsliga 

handelsförbudet, och hur förhåller sig de två förbuden till varandra? 

 

Hur förhåller sig det administrativa handelsförbudet till skuldprincipen enligt svensk rätt, 

Europakonventionen och EU-rätten?  

 

Trots det strikta ansvaret, kan det administrativa handelsförbudet anses vara motiverat 

mot bakgrund av EU-rättens krav på de svenska insiderreglerna och den eftersträvade 

effektiviteten? 

 

1.3 Avgränsningar 
Regleringen av insiderhandel är av omfattande och minst sagt komplex karaktär. Den 

består av flera olika regelverk och ställer stora krav på rättstillämparens förståelse för 

värdepappersmarknaden. Regleringen aktualiserar dessutom många frågor, inte minst ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv. Av denna anledning kräver uppsatsen vissa avgränsningar. 

 Insiderbrottet omfattar inte enbart insiderhandel (handelsförbudet), utan också att 

ge råd eller uppmaningar grundade på insiderinformation (rådgivningsförbudet) och att 

följa sådana råd, se 2:1 lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på 

värdepappersmarknaden (LSM). När begreppet insiderhandel eller insiderbrott används 

i denna uppsats avses enbart insiderhandel, och inte de övriga formerna av insiderbrott. 

Uppsatsen kommer främst att behandla det administrativa handelsförbudet som stadgas i 

artikel 8.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning8 (MAR), eftersom detta är en nyhet för 

den svenska rättsordningen. Jämförelser med det straffrättsliga handelsförbudet är dock 

nödvändiga för att besvara frågeställningarna. Det administrativa handelsförbudet riktar 

sig både mot fysiska och juridiska personer. Här kommer enbart förbudet för fysiska 

personer att behandlas, eftersom det är denna del av förbudet som är mest relevant att 

sätta i relation till det straffrättsliga handelsförbudet. Handelsförbudet innehåller vidare 

särskilda regler gällande handel med råvaruderivat och utsläppsrätter vilka inte kommer 

att analyseras närmare. Slutsatserna gällande det generella handelsförbudet är dock även 

relevant för handel med dessa instrument. Det finns också ett flertal olika administrativa 

                                                
8 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. 
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sanktioner mot insiderhandel.9 I denna uppsats behandlas främst den administrativa 

sanktionsavgiften, vilken får anses vara den mest ingripande administrativa sanktionen 

och som dessutom bär stora likheter med den straffrättsliga påföljden böter.  

 När samma gärning, likt insiderhandel, är förbjuden både i ett straffrättsligt och ett 

administrativt regelsystem uppkommer frågan om vilket beviskrav som är tillämpligt, 

särskilt när båda förbuden behandlas i samma process. Detta är en viktig och intressant 

fråga, men den faller inte inom ramen för syftet med denna uppsats. Beviskravet går dock 

hand i hand med skuldprincipen på så sätt att fastställandet av en gärningspersons skuld 

till stor del handlar om att bevisa skulden.10 På så sätt är det omöjligt att undvika att till 

viss del behandla bevisfrågor i diskussionen om innebörden av de subjektiva rekvisiten i 

det straffrättsliga handelsförbudet.  

 

1.4 Metod 
1.4.1 Den rättsdogmatiska metoden och rättskällorna 

Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden. Metoden är tolkande och innebär att 

ett rättsligt problem analyseras mot bakgrund av rättskällorna, i syfte att åstadkomma en 

slutsats som speglar gällande rätt. Detta hindrar dock inte att analysen är kritisk, och 

därmed går längre än gällande rätt och konstaterar att rättsläget är problematiskt och bör 

förändras.11 Framställningen i denna uppsats är just kritisk i den bemärkelsen att gällande 

rätts lämplighet ifrågasätts ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

Rättskällornas centrala betydelse för den rättsdogmatiska metoden innebär att de 

använda rättskällornas relevans måste värderas. De regler och rättsliga problem som är 

föremål för analys i uppsatsen är nya för svensk rätt. Detta innebär att det i stort sett 

saknas praxis på området. Analysen utgår därför i betydande utsträckning från relevanta 

förarbeten. Jämförelser görs också med tidigare lagstiftning och praxis, särskilt gällande 

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

(MmL), i vilken insiderhandel reglerades före 2017 års insiderreglering. Jämförelser görs 

också med andra rättsområden där administrativa sanktionsavgifter används. Gällande 

den svenska praxis som presenteras bör det uppmärksammas att denna till stor del utgörs 

av underrättspraxis och därför får tillmätas begränsad betydelse ur prejudikathänseende. 

                                                
9 Se 5:3–5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 
(kompletteringslagen). 
10 Jfr Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 294 f.  
11 Kleineman 2013, s. 26 och s. 39.  
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Istället får den uppfattas som belysande exempel på hur insiderlagstiftningen har tolkats 

och tillämpats i praktiken. 

 Den nya insiderregleringen har inte heller hunnit bli föremål för särskilt omfattande 

diskussioner i doktrinen. Analyser av den tidigare insiderlagstiftningen är dock 

fortfarande relevanta i vissa delar och kan därför användas som underlag för diskussionen 

om de nya insiderreglerna.  

 

1.4.2 EU-rättens och Europakonventionens betydelse för framställningen 

Något bör också sägas om de internationella regelverk som uppsatsen utgår ifrån. Trots 

att denna uppsats avser att behandla insiderreglerna ur svenskt straffrättsligt perspektiv 

går det inte att blunda för att dessa är starkt påverkade av, och i vissa fall även utgörs av, 

EU-rätt. Det är därför omöjligt att tolka insiderreglerna utan att beakta EU:s rättskällor, 

som Fördraget om Europeiska unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF), EU-domstolens praxis och EU:s allmänna principer.12 Av 

betydelse för framställningen är också EU:s rättighetsstadga (stadgan), vilken har getts 

ställning som en del av EU:s primärrätt och ställer vissa rättssäkerhetskrav på 

utformningen och tillämpningen av EU-rätten.13  

Något bör också sägas om de hänvisningar till icke-bindande EU-rätt som görs i 

uppsatsen. I artikel 296 FEUF stadgas att varje EU-rättsakt ska motiveras, vilket görs 

genom en preambel14 till rättsakten. Trots att preambeln inte är rättsligt bindande, kan 

den tjäna som tolkningsunderlag till rättsaktens bestämmelser. Vidare görs vissa 

hänvisningar till EU:s så kallade ”soft law”, det vill säga icke-bindande riktlinjer och 

vägledningar som tagits fram i syfte att skapa en enhetlig tillämpning av EU-rätten, vilka 

också kan anses utgöra tolkningsunderlag.15 

 Eftersom uppsatsen behandlar rättssäkerhetsfrågor måste även de rättigheter som 

fastställs i Europakonventionen (EKMR) beaktas. Detta görs främst genom hänvisningar 

till Europadomstolens praxis.  

 

 

                                                
12 Reichel 2013, s. 123 ff.  
13 Jfr Art. 51 stadgan och Schmauch 2017, s. 71. 
14 En preambel är ofta uppdelad i numrerade stycken, vilka brukar kallas för ”skäl”. Hänvisningar till 
kommer därför göras till preambelns olika skäl.  
15 Jfr Reichel 2013, s. 125 ff.  
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och 

diskussion av kapitlets innehåll. Uppsatsen inleds med en översikt över de administrativa 

sanktionsbestämmelsernas ställning och funktion i svensk rätt och i EU-rätten. I kapitel 

tre ges därefter en bakgrund till hur förbudet mot insiderhandel har utvecklats i svensk 

rätt och vilka överväganden som styrt utformningen av insiderreglerna tidigare. Dessa två 

inledande kapitel är nödvändiga för att förstå utformningen av de nya insiderreglerna. I 

det fjärde kapitlet utreds bakgrunden till den nya regleringen av insiderhandel och hur det 

straffrättsliga och det administrativa handelsförbudet förhåller sig till varandra, i syfte att 

besvara den första frågeställningen. I kapitlet behandlas även innebörden av rekvisitet 

insiderinformation. Insiderinformation är det centrala rekvisitet vid både den objektiva 

och subjektiva prövningen av om insiderhandel har begåtts, och har stor betydelse för 

frågan om det administrativa handelsförbudets förhållande till skuldprincipen. En 

förståelse av rekvisitets innebörd och uppbyggnad krävs därför för den fortsatta 

framställningen. Det femte kapitlet innehåller en analys av det administrativa 

handelsförbudets förhållande till skuldprincipen enligt svensk rätt, Europakonventionen 

och EU-rätten, varpå den andra frågeställningen besvaras. I det sjätte kapitlet diskuteras 

den tredje frågeställningen, nämligen om det administrativa handelsförbudet är motiverat 

utifrån de krav som EU-rätten uppställer på svensk rätt och behovet av ett effektivt 

handelsförbud. I det sjunde och sista kapitlet sammanfattas uppsatsens slutsatser 

tillsammans med vissa avslutande reflektioner angående användningen av administrativa 

sanktionsbestämmelser i svensk rätt.   

 

2 Administrativa sanktionsbestämmelser i Sverige 

och i EU 
2.1 Sanktionsbestämmelser i svensk rätt 
Administrativa sanktionsbestämmelser var länge en relativt sällsynt företeelse i svensk 

rätt. Att ersätta straffbestämmelser med icke-straffrättsliga administrativa förbud, så 

kallad sanktionsväxling, tog fart under 1970-talet i och med att skattetillägget infördes.16 

Sanktionsväxling motiverades då med att enskilda inte skulle behöva drabbas av den 

                                                
16 Zila 1992, s. 82 ff. 
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stigmatisering och det klander som en straffprocess och ett straff innebar, för förseelser 

med låga straffvärden som begåtts av glömska eller förbiseende. För sådana gärningar 

kunde enskilda istället åläggas att betala en schabloniserad sanktionsavgift, och 

straffhotet förbehölls därmed gärningar som verkligen var klandervärda.17 Idag finns en 

uppsjö av olika administrativa sanktionsbestämmelser och utformningen av dessa 

varierar. Det är vanligt att avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar, vilket 

motiverats på olika sätt i olika lagstiftningsärenden. Ofta anförs att ett strikt, eller 

objektivt, ansvar är nödvändigt för att förvaltningsmyndigheter ska kunna utdöma 

sanktionsavgifterna. Bedömningar av uppsåt eller oaktsamhet har då ansetts kräva 

domstolsprövning.18 Det strikta ansvaret har även använts för att på ett effektivt sätt 

komma åt otillåtna beteenden som varit svåra att beivra genom straffrätten, till exempel 

på grund av svårigheten att fastställa gärningspersonens skuld.19  

För att sanktionsavgifterna inte ska medföra alltför stora avsteg från de 

rättssäkerhetskrav som präglar straffrätten utvecklades tidigt olika principer och riktlinjer 

för sanktionsavgifternas utformning, däribland att strikt ansvar bör användas restriktivt 

och endast om det är särskilt motiverat med hänsyn till effektivitetskraven på ett visst 

område.20 Dessa principer behandlas mer utförligt nedan under avsnitt 5.1.2 

Rättssäkerhetsaspekter på sanktionsbestämmelserna har dock behandlats i varierande 

omfattning i de olika lagstiftningsärendena. I vissa lagstiftningsärenden har inga 

diskussioner om rättssäkerhet förts över huvud taget. Istället har endast effektiviteten med 

administrativa sanktionsbestämmelser betonats. I andra ärenden har förslag om att införa 

sanktionsbestämmelser helt slopats på grund av att de inte ansetts vara rättssäkra nog. 

Många gånger har lagstiftaren visserligen uppmärksammat rättssäkerhetsfrågan, för att 

därefter konstatera att rättssäkerheten är tillräcklig i och med att den aktuella 

sanktionsavgiften kan överklagas till domstol.21 Att administrativa sanktions-

bestämmelser ofta medför avsteg från straffrättens rättssäkerhetskrav har motiverats med 

att sanktionsavgifter inte innehåller samma form av klander som en straffrättslig påföljd, 

och att kraven på rättssäkerhet därför inte behöver ställas lika högt.22 Ofta har 

                                                
17 Warnling-Nerep 2010, s. 20 f. 
18 Warnling-Nerep 2010, s. 62. Se även t.ex. prop. 2004/05:142 s. 46.  
19 Se t.ex. prop. 2007/08:107 s. 23 och prop. 2016/17:22 s. 101. 
20 Se prop. 1981/82:142 s. 24 f., bet. 1981/82:JuU53, BRÅ 1977:7, s. 349 f. och Warnling-Nerep 2010, s. 
59. 
21 Warnling-Nerep 2010, s. 33 ff.  
22 Jfr SOU 2013:38 s. 488 ff. och s. 534 f.  
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sanktionsbestämmelserna också motiverats med att de är nödvändiga för att uppfylla EU-

rättsliga krav på att överträdelser av bestämmelser i EU-rättsakter straffas med ”effektiva, 

proportionerliga och avskräckande påföljder”.23 

 

2.2 Sanktionsbestämmelser i EU-rätten 
Administrativa sanktionsbestämmelser spelar en stor roll inom EU-rätten. I enlighet med 

den EU-rättsliga lojalitetsprincipen, som återfinns i artikel 4.3 Fördraget om Europeiska 

unionen (FEU), är varje medlemsstat skyldig att vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som följer av EU:s fördrag eller sekundärrätt. 

Detta innebär att medlemsstaterna är skyldiga att kunna beivra överträdelser av EU-rätten 

och föreskriva effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för sådana 

överträdelser.24 Samtidigt saknade EU direkt straffrättslig kompetens fram till 

Lissabonfördragets ikraftträdande 2009, vilket innebar att EU:s rättsakter som huvudregel 

inte fick innehålla krav på att medlemsstaterna skulle kriminalisera överträdelser av EU-

rätten. Däremot ansågs EU ha kompetens att kräva att medlemsstaterna införde 

åtminstone administrativa sanktioner, som sanktionsavgifter, och det var sedan upp till 

varje medlemsstat att välja om de införde just administrativa sanktioner eller 

straffrättsliga påföljder.25 

Sedan Lissabonfördragets tillkomst har krav på straffrättsliga sanktioner använts 

som ett komplement till det allmänna kravet på sanktioner, bland annat när administrativa 

sanktioner inte ansetts vara tillräckligt effektiva för att genomföra EU:s politik på ett visst 

område.26 Straffrättsliga sanktioner anses nämligen vara särskilt effektiva för att förmedla 

klander och fungera avskräckande.27 Medan EU kan föreskriva administrativa sanktioner 

på alla områden där lagstiftningskompens finns, grundar sig den straffrättsliga 

kompetensen på artikel 83 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I 

artikel 83.1 FEUF stadgas att straffrättsliga direktiv får antas på områden av ”särskilt 

allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag”. Till dessa områden räknas bland 

annat människohandel och penningtvätt.28 Genom artikel 83.2 utökas därefter den 

straffrättsliga kompetensen till att även gälla när straffrättsliga åtgärder krävs för att 

                                                
23 Warnling-Nerep 2010, s. 42 ff.  
24 Hettne m.fl. 2011, s. 82 f.  
25 Herlin-Karnell 2016, s. 235 f.  
26 Jfr Rådet 2009, p. 2. 
27 Jfr skäl 6 MAD.  
28 Se uppräkningen i art. 83.1 FEUF. 
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genomföra EU:s politik på andra områden. Detta innebär att EU:s straffrättsliga 

kompetens i praktiken blir vidsträckt och kan omfatta områden som även är föremål för 

administrativa sanktionsavgifter. Frågan om en sanktionsbestämmelse är straffrättslig 

eller administrativ enligt EU-rätten har dock betydelse för vilka rättssäkerhetskrav, 

däribland vilket skuldkrav, som ställs vid tillämpningen av bestämmelsen. Detta kommer 

att diskuteras nedan under avsnitt 5.3.2. 

 

2.3 Sammanfattning och kommentarer 
Av det som framgått i detta inledande avsnitt kan följande konstateras. Bakgrunden till 

användningen av sanktionsavgifter i Sverige och inom EU skiljer sig åt. Medan 

sanktionsbestämmelser i svensk rätt kommit att användas för att effektivisera beivrandet 

av tidigare kriminaliserade gärningar, har EU föreskrivit administrativa sanktioner för att 

straffrättslig kompetens saknades. Sedan EU fick straffrättslig kompetens har dock 

straffrättsliga sanktioner föreskrivits på områden där ett effektivt genomförande av 

unionens politik har ansetts vara särskilt viktigt. Det är därför något märkligt att valet av 

administrativa sanktionsbestämmelser, istället för kriminalisering, i Sverige ibland har 

motiverats med EU-rättens krav på effektivitet. Gemensamt för användningen av 

sanktionsbestämmelser i Sverige och EU är emellertid att uppdelningen mellan 

straffrättsliga och administrativa sanktionsbestämmelser får konsekvenser för vilka 

rättssäkerhetskrav som ställs på dessa.  

Det verkar dock råda osäkerhet om vilka rättssäkerhetskrav som kan ställas på 

administrativa sanktionsbestämmelser, eftersom det tycks vara juridiskt möjligt att 

gällande dessa legitimera avsteg från straffrättsliga principer, som skuldprincipen, med 

argumentet att bestämmelserna inte är straffrättsliga. Detta skiljer sanktions-

bestämmelserna från straffbestämmelserna, för vilka skuldprincipen är central.29  

 

3 Handelsförbudets tillkomst och utveckling 
3.1 Det första straffsanktionerade handelsförbudet 
Sveriges första aktiebörs grundades redan 1863, men det dröjde fram till 1980-talet innan 

det första direkta och straffsanktionerade handelsförbudet infördes i svensk rätt genom 

                                                
29 Jfr Warnling-Nerep 2010, s. 6 f. 
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lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden (LVM).30 Sedan 1972 fanns visserligen 

en registreringsskyldighet för personer i insiderställning,31 men på grund av den ökade 

omfattningen av handel på den svenska värdepappersmarknaden som skett under 1980-

talet bedömdes denna reglering vara otillräcklig. LVM motiverades med att förtroendet 

för värdepappersmarknaden måste upprätthållas genom att insiderhandel förbjuds. Risken 

fanns annars att seriösa investerare skulle se den svenska marknaden som osäker och 

avstå från att investera.32 LVM innehöll därför bestämmelser om straffansvar dels för 

handel grundad på icke offentliggjord företagsspecifik information rörande offentliga 

uppköpserbjudanden, dels för övrig insiderhandel för egen eller annans räkning. Även 

överträdelser av grov oaktsamhet var straffsanktionerade, 7–8 §§ och 28 § LVM.33  

Kriminaliseringen omfattade dock endast personer i insynsställning i de bolag som 

informationen rörde, och i vissa fall dotterbolag till ett sådant bolag.34 Eftersom 

handelsförbudet avsåg handel grundad på företagsspecifik information var det tillåtet att 

handla med sådana instrument som främst påverkas av marknadsinformation eller allmänt 

kurspåverkande information, som obligationer. Även utländska värdepapper föll utanför 

tillämpningsområdet. 35 

 

3.2 Rättsutvecklingen under 1990-talet: EU kommer in i bilden 
Det begränsade tillämpningsområdet för bestämmelserna i LVM, tillsammans med 

framväxten av insiderdirektivet36 inom EU (då EG), ledde 1991 fram till en helt ny 

reglering, insiderlagen (1990:1342) (IL). Syftet var att ge insiderregleringen ett större 

tillämpningsområde och öka dess effektivitet, samtidigt som den skulle vara förenlig med 

den EU-rättsliga insiderregleringen inför Sveriges stundande inträde i EU37.38  

 

                                                
30 Nasdaq 2017. Före 1972 kunde dock vissa fall av insiderhandel angripas genom svindleribrottet i 9:9 
BrB eller civilrättsligt genom lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område (AvtL). 
31 Se lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav och af Sandeberg 2002, s. 57 f. 
32 Prop. 1984/85:157 s. 21 f. 
33 Se även af Sandeberg 2002, s. 60 f. och prop. 1984/85:157 s. 106. 
34 6 § LVM. 
35 Prop. 1984/85:157 s. 31 ff., SOU 1984:2 s. 115 ff. och af Sandeberg 2002, s. 23 och s. 60 f.  
36 Rådets direktiv (89/592/EEG) av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om 
insiderhandel. 
37 I juli 1991 lämnade Sveriges regering in en ansökan om medlemskap i EU (då EG) och den första januari 
1995 blev Sverige en medlemsstat, se Kommissionen 2018.  
38 Prop. 1990/91:42 s. 40 f. och af Sandeberg 2002, s. 61.  
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Genom IL implementerades insiderdirektivet i svensk rätt och det straffrättsliga 

handelsförbudet utvidgades till att omfatta var och en som genom sin anställning, 

uppdrag, annan befattning eller ställning som aktieägare fått kännedom om en ”icke 

offentliggjord kurspåverkande omständighet”. Därmed utökades förbudet till att omfatta 

all kurspåverkande information och alla finansiella instrument.39 Eftersom EU vid tiden 

för insiderdirektivet saknade straffrättslig kompetens innehöll direktivet inget krav på att 

straffrättsliga påföljder för insiderhandel skulle införas, utan enbart ett krav på 

”tillräckliga påföljder”.40 

I slutet av 1990-talet hade handeln på de finansiella marknaderna, både i Sverige 

och globalt, vuxit ytterligare. Samtidigt hade IL visat sig svårtillämpad och otidsenlig, 

och ersattes därför 2001 av insiderstrafflagen (2000:1086) (ISL) och lagen (2000:1087) 

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). I 

förarbetena till ISL betonades vikten av en funktionell, effektiv och avskräckande insider-

lagstiftning. I samband med detta diskuterades om ett administrativt sanktionssystem 

skulle införas för att effektivisera beivrandet av insiderhandel. Lagstiftaren konstaterade 

dock att detta inte var aktuellt, inte ens för insiderhandel med lågt straffvärde, eftersom 

ett administrativt handelsförbud ansågs kräva att strikt ansvar infördes. Lagstiftaren 

menade att insiderhandel är en sådan gärning där en bedömning av gärningspersonens 

skuld krävs, och att en sådan bedömning ska göras av en domstol. Att införa två parallella 

system, där insiderhandel med lågt straffvärde hanterades administrativt, ansågs inte 

heller förenligt med den svenska rättsordningen.41  

Genom ISL utvidgades däremot handelsförbudet till att omfatta ringa brott, 

insiderförseelse, och personer som obehörigen mottagit insiderinformation från en insider 

förbjöds att handla med den, 3 § ISL.42 Definitionen av insiderinformation ändrades också 

till ”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 

ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument”43, vilket ansågs stämma 

bättre överens med den dåvarande EU-rättsliga definitionen av insiderinformation.44 

 

                                                
39 Prop. 1990/91:42 s. 42 ff och af Sandeberg 2002, s. 62. Alla finansiella instrument kom dock att omfattas 
först efter en ändring av IL 1997, se lagen (1996:1016) om ändring i insiderlagen och prop. 1995/96:215 s. 
30 f. 
40 Jfr art. 2–4, 6 och 13 insiderdirektivet. 
41 Prop. 1999/2000:109 s. 40 f.  
42 Prop. 1999/2000:109 s. 55 f.  
43 1 § 1 p. ISL.  
44 Prop. 1999/2000:109 s. 81 och art. 1.1 insiderdirektivet. 
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3.3 Rättsutvecklingen efter 2003 års marknadsmissbruksdirektiv 
I januari 2003 utfärdades ett nytt marknadsmissbruksdirektiv, 2003 års marknadsmiss-

bruksdirektiv45, som ersatte insiderdirektivet vilket ansågs vara otillräckligt för att möta 

den förändring och utveckling som skett på värdepappersmarknaden inom EU. Dessutom 

hade de olika medlemsstaternas insiderregleringar utvecklats åt olika håll och var långt 

ifrån harmoniserade.46 Inte heller 2003 års marknadsmissbruksdirektiv var, av naturliga 

skäl, ett straffrättsligt direktiv, utan förutsatte endast att direktivets förbud mot insider-

handel kunde hanteras i ett administrativt sanktionssystem.47 Direktivet innehöll en ny 

definition av insiderinformation, vilken kompletterades av förtydliganden i två olika 

genomförandedirektiv.48  

Implementeringen av 2003 års marknadsmissbruksdirektiv skedde genom en helt 

ny lag, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument (MmL). I samband med implementeringen diskuterades om direktivet ställde 

krav på att administrativa sanktionsbestämmelser skulle införas i medlemsstaterna. I 

samband med att direktivet antogs hade dock Europaparlamentet uttalat att ”i vissa 

medlemsstater kan inte administrativa påföljder tillämpas vid sidan av brottspåföljder. 

Denna omständighet respekteras i direktivets bestämmelser. Medlemsstaterna bör inte 

tillåtas att besluta om administrativa påföljder om det inte sker i enlighet med den 

nationella lagstiftningen”.49 Vid implementeringen av direktivet tolkades detta som att 

Sverige kunde fortsätta ha en straffrättslig reglering av insiderhandel, och avstå från att 

införa ett administrativt sanktionssystem.50 Frågan om administrativa sanktioner ändå 

borde införas blev dock föremål för diskussion. Den straffrättsliga insiderregleringen i 

ISL hade kritiserats för att vara ineffektiv, bland annat på grund av svårigheterna att 

bevisa gärningspersonens skuld. Lagstiftaren bemötte kritiken och anförde att det inte 

                                                
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk). 
46 Skäl 10–11 2003 års marknadsmissbruksdirektiv.  
47 Jfr art. 14.1 2003 års marknadsmissbruksdirektiv.  
48 Se art. 1.1 2003 års marknadsmissbruksdirektiv, art. 1 kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 
december 2003 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller 
definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan och 
art. 4 kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av 
insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till 
insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering 
av misstänkta transaktioner. 
49 Europaparlamentet 2002, s. 38 f. 
50 Prop. 2004/05:142 s. 43 f.  
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gick att dra några säkra slutsatser om det straffrättsliga förbudets effektivitet. Därefter 

tillades att införandet av ett administrativt sanktionssystem i syfte att kunna ”straffa” fler 

inte var förenligt med grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Vidare ansågs administ-

rativa sanktioner kräva att strikt ansvar infördes, och att frågan om överträdelser av 

förbudet begåtts inte innebar alltför omfattande skönsmässiga bedömningar. Detta ansågs 

inte möjligt vid insiderhandel och därför infördes inget administrativt handelsförbud.51 

 I MmL utvidgades dock det straffrättsliga handelsförbudet till att gälla alla som fått 

insiderinformation, oavsett hur informationen mottagits. Även den som hade insider-

information i form av vetskap om egen brottslig verksamhet omfattades av handels-

förbudet.52 Samtidigt ändrades det oaktsamma brottet så att ansvar uppkom vid 

oaktsamhet av normalgraden istället för vid grov oaktsamhet, som tidigare krävts.53 

Definitionen av insiderinformation i MmL, ”information om en icke offentliggjord eller 

inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument”, motsvarade den definition som fanns i ISL, och ansågs omfatta både 

definitionen av insiderinformation i 2003 års marknadsmissbruksdirektiv och de 

kompletterande bestämmelserna i genomförandedirektiven.54 

 

3.4 Sammanfattning och kommentarer 
Sedan den första kriminaliseringen av insiderhandel tillkom för snart 40 år sedan har 

handelsförbudet genomgått flera förändringar och successivt utökats till att omfatta fler 

personer, fler slags värdepapper och fler typer av insiderinformation. Varje ny reglering 

har motiverats med behovet av en ökad effektivitet i insiderlagstiftningen. I takt med att 

den svenska lagstiftningen allt mer kom att påverkas av EU-rätten väcktes frågan om 

administrativa sanktioner borde införas för insiderhandel. Trots strävan efter effektivitet 

infördes aldrig några sådana sanktionsbestämmelser eftersom strikt ansvar ansågs vara 

olämpligt vid insiderhandel just på grund av avsaknaden av en subjektiv prövning. 

Resonemangen gällande administrativa sanktionsbestämmelser tyder på att 

rättssäkerhetsaspekter var centrala vid utformningen av handelsförbudet. Reglernas 

effektivitet fick därmed stå tillbaka för krav på rättssäkerhet och skuldprövning.  

                                                
51 Prop. 2004/05:142 s. 46 f.  
52 Prop. 2004/05:142 s. 57 ff. 
53 Prop. 2004/05:142 s. 61 ff. Jfr också 3 § MmL med 6 § ISL. 
54 Prop. 2004/05:142 s. 54 ff. 
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4 En ny insiderreglering 
4.1 Marknadsmissbruksförordningen och marknadsmissbruks-

direktivet 
Efter 2003 års marknadsdirektiv fortsatte medlemsstaternas regleringar av insiderhandel 

att utvecklas åt olika håll.55 Detta ledde till att 2003 års marknadsmissbruksdirektiv under 

2014 ersattes av en marknadsmissbruksförordning56 (MAR) och ett nytt marknadsmiss-

bruksdirektiv57 (MAD).58  

MAR infördes i syfte att skapa ett enhetligt administrativt regelverk om förbud mot 

marknadsmissbruk inom EU och därigenom förhindra regelarbitrage59.60 MAR innehåller 

därför ett omfattande förbud mot insiderhandel.61 Vidare föreskrivs att medlemsstaterna 

ska införa vissa administrativa sanktioner för överträdelser av förbudet, samt ramar för 

sanktionernas storlek.62 Eftersom MAR har formen av en förordning är bestämmelserna 

direkt tillämpliga i medlemsstaterna och får inte omvandlas till nationell rätt.63 Vissa  

nationella genomförandeåtgärder krävs dock, däribland fastställandet av administrativa 

sanktioner för överträdelser av förordningens bestämmelser.64  

 Som en komplettering till MAR antogs även ett straffrättsligt marknadsmiss-

bruksdirektiv, MAD. MAD är det första straffrättsliga direktiv som antagits med artikel 

83.2 FEUF som rättslig grund, och syftar till att säkerställa ett effektivt genomförande av 

EU:s finansmarknadspolitik.65 I MAD fastställs en miniminivå för vilka straffrättsliga 

bestämmelser som medlemsstaterna måste införa mot marknadsmissbruk. Tanken bakom 

direktivet är att straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk är mer avskräckande och 

effektiva än administrativa påföljder, och att vissa medlemsstater som efter 2003 års 

marknadsmissbruksdirektiv endast föreskriver administrativa påföljder är så kallade ”safe 

                                                
55 Skäl 4 och 7 MAD. 
56 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. 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder 
för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv). 
58 Skäl 3 MAR.  
59 Med regelarbitrage avses att en investerare drar fördel av att utnyttja en inkonsekvent finansiell reglering. 
60 Skäl 5 MAR.  
61 Art. 8 och 14.a MAR. 
62 Art. 30–31 MAR. 
63 Hettne m.fl. 2011, s. 177.  
64 Art. 39.3 MAR.  
65 Finansdepartementet 2011, avsnitt 3.1 och skäl 18 MAD. 
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havens” för personer som begår insiderhandel. Enligt direktivet ska därför åtminstone 

allvarliga fall av marknadsmissbruk som begås med uppsåt kriminaliseras.66 Det huvud-

sakliga förbudet mot insiderhandel fastställs på så sätt i MAR, medan MAD säkerställer 

förordningens genomslag genom krav på straffrättsliga påföljder för de svåraste 

överträdelserna. Handelsförbudet i MAD ska därmed motsvara handelsförbudet i MAR.67 

Detta innebär att det i och med MAR och MAD finns två EU-rättsakter som förbjuder 

samma gärning, insiderhandel, genom två olika sanktionssystem, ett administrativt och 

ett straffrättsligt. 

 

4.2 Primära och sekundära insiders 
I MAR görs en uppdelning mellan ”primära” och ”sekundära” insiders. Med ”primära 

insiders” avses personer som har tillgång till insiderinformation genom ställning som 

styrelsemedlemmar hos en emittent68, genom aktieinnehav i emittenten, genom 

fullgörande av tjänst eller genom kriminell verksamhet. ”Sekundära insiders” är alla 

personer som kommit att förfoga över insiderinformation på annat sätt än genom ställning 

som primära insiders. Uppdelningen innebär att det i MAR:s förbud mot insiderhandel 

inte uppställs något uttryckligt krav på uppsåt eller oaktsamhet för primära insiders som 

begår insiderhandel. För sekundära insiders uppställs däremot ett krav på att de 

åtminstone begått insiderhandeln genom oaktsamhet.69 

 

4.3 Parallella sanktionssystem införs i svensk rätt 
Implementeringen av MAD och de nödvändiga kompletteringar till MAR som krävdes i 

nationell rätt resulterade i två nya lagar vilka trädde i kraft den 1 februari 2017, lagen 

(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 

(kompletteringslagen) och lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på 

värdepappersmarknaden (LSM). Som framgått ovan är tanken bakom MAD att EU:s 

medlemsstater ska komplettera sina administrativa förbud mot insiderhandel med 

straffrättsliga förbud. För Sveriges del blev dock situationen den omvända, eftersom 

insiderhandel här endast reglerades straffrättsligt. Med anledning av MAR och MAD 

väcktes därför diskussionen om ett administrativt sanktionssystem till liv på nytt. 

                                                
66 Skäl 5–8 och 10 MAD, och art. 3–5 MAD. 
67 Skäl 17 och 23 MAD.  
68 En emittent är en organisation som ger ut värdepapper, t.ex. ett företag som ger ut aktier. 
69 Jfr art. 8.2 MAR.  
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Trots utgångspunkten att administrativa sanktioner ska finnas medger MAR att 

medlemsstaterna inte inför administrativa sanktioner i de fall som insiderhandel redan är 

kriminaliserad eller kommer att kriminaliseras i nationell rätt.70 Regeringen ställde sig 

ändå tveksam till om detta innebar att det var möjligt att inte införa ett administrativt 

sanktionssystem och ändå fullgöra skyldigheten att tillhandahålla sanktioner för 

överträdelser av förbuden i MAR. Tveksamheten grundade sig i att avsaknaden av 

subjektiva rekvisit för primära insiders i MAR:s handelsförbud ansågs innebära ett krav 

på strikt ansvar för dessa. Eftersom den svenska straffrätten bygger på skuldprincipen 

menade regeringen att det inte var möjligt att föreskriva ett strikt ansvar för primära 

insiders genom det straffrättsliga handelsförbudet. Däremot ansågs kravet på ett strikt 

ansvar vara möjligt att uppfylla genom införande av ett administrativt handelsförbud. Att 

införa ett strikt ansvar ansågs också möjliggöra ett mer effektivt beivrande av 

insiderhandel, eftersom någon subjektiv prövning då inte behöver ske. Samtidigt 

bedömdes ett administrativt förfarande även kunna bli mer resurseffektivt genom att 

prövningen av om insiderhandel begåtts därmed kan göras av Finansinspektionen istället 

för av rättsväsendet.71 

  Enligt MAD ska dock som framgått åtminstone allvarliga fall av uppsåtlig 

insiderhandel vara kriminaliserade i medlemsstaterna. En fullständig sanktionsväxling av 

handelsförbudet var därför inte möjlig. Detta resulterade i att två parallella 

sanktionssystem infördes, där uppsåtliga insiderbrott av minst normalgraden är 

kriminaliserade, medan ringa och oaktsam insiderhandel hanteras i ett administrativt 

sanktionsförfarande.72 

 

4.4 Förhållandet mellan det straffrättsliga och det administrativa sank-

tionssystemet 
4.4.1 Det straffrättsliga respektive det administrativa handelsförbudet 

MAR innehåller som redan konstaterats ett direkt förbud mot insiderhandel.73 Förbudet 

innebär att det är otillåtet för en person som förfogar över insiderinformation att utnyttja 

informationen genom att för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, förvärva eller 

                                                
70 Art. 30.1 MAR.  
71 Prop. 2016/17:22 s. 99 ff.  
72 Prop. 2016/17:22 s. 100.   
73 Art. 8 och 14.a MAR. 
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avyttra finansiella instrument som informationen rör. Även utnyttjande av insider-

information genom återkallande eller ändring av en redan lagd order likställs med 

insiderhandel, förutsatt att återkallandet eller ändringen skett efter att personen fått 

insiderinformation.74 Ett uttryckligt subjektivt rekvisit med krav på uppsåt eller 

oaktsamhet uppställs endast för sekundära insiders.75 Utnyttjanderekvistet i förbudet 

bygger på en presumtion om att den som innehar insiderinformation och sedan handlar 

till informationen relaterade värdepapper har utnyttjat information. Presumtionen har sin 

bakgrund i det så kallade Spector Photo-målet76. Motsatsvis innebär detta att det 

ankommer på den tilltalade att visa att ett utnyttjande inte har skett, trots att detta inte 

framgår av bestämmelsen.77 MAR innehåller vidare en uppräkning av så kallade 

”legitima beteenden”, då ett utnyttjande av insiderinformation inte ska anses ha skett. Så 

kan vara fallet till exempel om handel sker i enlighet med ett avtal som ingåtts före det 

att den som handlar har fått insiderinformation.78 

 Det straffrättsliga handelsförbudet återfinns i 2:1 st. 1 p. 1 LSM. Här stadgas att den 

som ”har insiderinformation och som för egen eller annans räkning förvärvar eller 

avyttrar finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappers-

marknaden, eller återkallar eller ändrar en order gällande sådana instrument” begår 

insiderhandel. Trots att det straffrättsliga handelsförbudet enligt MAD ska omfatta 

samma gärningar som handelsförbudet i MAR stämmer det svenska straffrättsliga 

förbudet inte helt överens med MAR:s handelsförbud. En skillnad mellan förbuden är 

utformningen av utnyttjanderekvisitet. I förarbetena till den nya insiderregleringen 

anfördes att utnyttjandepresumtionen i MAR innebär en dold omkastad bevisbörda, och 

presumtionen ansågs därför olämplig att ha i en straffrättslig reglering. Utnyttjande-

rekvisitet infördes därför istället som en undantagsregel enligt vilken en tilltalad som kan 

visa att denne inte utnyttjat insiderinformation för sin handel går fri från ansvar. Den 

omkastade bevisbördan (eller utnyttjandepresumtionen) framgår därmed av lagtexten, 

vilket ansågs vara en mer rättssäker lösning.79 Gällande legitima beteenden innehåller 

LSM en direkt hänvisning till MAR:s legitima beteenden.80 LSM innehåller dock 

                                                
74 Jfr art. 8.1 MAR med art. 2 2003 års marknadsmissbruksdirektiv och art. 2 insiderdirektivet. 
75 Se ovan under avsnitt 4.2. 
76 EU-domstolens dom av den 23 december 2009 i mål C-45/08 Spector Photo Group NV m.fl., 
EU:C:2009:806. 
77 Mål C-45/08 Spector Photo Group, p. 38–44 och p. 61. 
78 Art. 9.2–6 MAR.  
79 2:2 st. 2 LSM och prop. 2016/17:22 s. 272 f. 
80 2:2 st. 1 LSM. 
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ytterligare ett undantag från handelsförbudet, nämligen ”handel mot insiderin-

formationens riktning”. Undantaget innebär till exempel att det inte är straffbart för en 

person att förvärva finansiella instrument när denne har insiderinformation som kommer 

att medföra en kursnedgång.81  

Ytterligare en skillnad mellan förbuden är att det straffrättsliga förbudet endast 

avser insiderhandel som skett på ”värdepappersmarknaden”, vilket motiverats med att 

handelsförbudets syfte är att skydda marknadens integritet.82 I MAR finns däremot ingen 

sådan begränsning, vilket innebär att MAR:s handelsförbud även omfattar handel under 

privata förhållanden.83 Skillnaderna mellan handelsförbuden innebär sammantaget att det 

straffrättsliga handelsförbudet är något snävare än MAR:s handelsförbud. Avvikelserna 

från MAR har motiverats med straffrättens rättssäkerhetskrav och har ansetts vara 

förenliga med MAD eftersom MAD endast kräver att ”allvarliga fall” av insiderhandel 

kriminaliseras.84 Om en gärning faller utanför det straffrättsliga förbudets tillämpnings-

område kan den dock fortfarande omfattas av det administrativa handelsförbudet. 

 

4.4.2 Det straffrättsliga respektive det administrativa förfarandet  

Det administrativa förfarandet innebär i korthet att Finansinspektionen ansvarar för att 

utreda överträdelser av handelsförbudet i MAR och besluta om administrativa sanktioner. 

Om överträdelsen däremot är att se som uppsåtlig insiderhandel av minst normalgraden 

inleds istället ett straffrättslig förfarande av Ekobrottsmyndigheten och åtal väcks i 

Stockholms tingsrätt, som har ensam behörighet att pröva åtal om insiderhandel.85 Om 

Finansinspektionen anmäler ett misstänkt insiderbrott till Ekobrottsmyndigheten, eller 

om en förundersökning inletts eller åtal väckts får Finansinspektionen i regel inte utfärda 

en administrativ sanktion för samma insiderhandel. Om Finansinspektionen utfärdat ett 

sanktionsföreläggande får på samma sätt inget åtal väckas gällande samma gärning. Detta 

anses följa av dubbelprövningsförbudet, ne bis in idem.86  

 I förarbetena till kompletteringslagen och LSM uppmärksammades dock risken för 

att en person som åtalas för insiderbrott, på grund av svårigheten att bevisa uppsåt i det 

straffrättsliga förfarandet, skulle kunna gå helt fri från påföljd trots att förutsättningar 

                                                
81 Prop. 2016/17:22 s. 277 f.  
82 Prop. 2016/17:22 s. 260 f.  
83 Jfr art. 2.3 MAR. 
84 Jfr prop. 2016/17:22 s. 260 f., 270 ff. och 277 f.  
85 5:1 p. 1 kompletteringslagen och 2:1 p. 1 och 3:7 LSM. 
86 Prop. 2016/17:22 s. 130 ff.  
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finns för att genom det administrativa förfarandet ålägga personen en administrativ 

sanktionsavgift.87 Av denna anledning infördes en regel om att åklagaren, då ett åtal för 

insiderhandel väcks, ska framställa ett andrahandsyrkande om att en administrativ 

sanktionsavgift ska utgå för en överträdelse av handelsförbudet i MAR, förutsatt att det 

inte är uppenbart obehövligt.88 Vid ett sådant yrkande prövas överträdelsen av MAR i 

samma rättegång som förstahandsyrkandet om uppsåtligt brott och enligt samma 

handläggningsregler.89 Förhållandet mellan straffrättsliga påföljder och administrativa 

sanktionsavgifter behandlas nedan under avsnitt 5.1.3.5. 

 

4.5 Rekvisitet insiderinformation  
4.5.1 Inledning 

Något som gör insiderhandel speciellt i förhållande till många andra brott är att det 

egentligen inte är en persons handlande eller effekten av dennes handlande som förbjuds, 

utan snarare omständigheten att handlandet sker samtidigt som personen har 

insiderinformation. Både den objektiva och den subjektiva prövningen av frågan om 

insiderhandel har begåtts görs därför huvudsakligen i förhållande till rekvisitet 

insiderinformation.90 Det strikta ansvaret för primära insiders innebär därmed att 

gärningspersonen inte behöver ha uppsåt eller vara oaktsam i förhållande till att denne 

hade tillgång till just insiderinformation när den otillåtna handeln skedde.91 Rekvisitet 

insiderinformation har emellertid en ganska komplicerad konstruktion vilket gör det svårt 

att tolka och tillämpa.92 Som kommer att framgå nedan i avsnitt 5.1.3 får rekvisitet av 

denna anledning betydelse för frågan om det administrativa handelsförbudets förenlighet 

med skuldprincipen. Därför kommer rekvisitets innebörd att utredas i det följande.  

 

4.5.2 En enhetlig definition av insiderinformation i EU 

EU:s tidigare marknadsmissbruksregelverk, insiderdirektivet och 2003 års marknads-

missbruksdirektiv, innehöll definitioner av rekvisitet insiderinformation. Eftersom dessa 

regelverk var just direktiv krävdes att medlemsstaterna implementerade definitionerna till 

nationell rätt. Detta kom att innebära att EU:s medlemsstater hade olika definitioner av 

                                                
87 Prop. 2016/17:22 s. 111 f.  
88 4:1 LSM och prop. 2016/17:22 s. 114 f.  
89 4:4 LSM.  
90 Hamilton 2017, s. 303 och Sjödin 2006, s. 252 f. 
91 Jfr art. 8.2 MAR. 
92 Jfr Martinsson 2016, 391 ff. 
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rekvisitet, vilket ur ett harmoniseringsperspektiv var besvärande.93 Av denna anledning 

skapades i MAR en ”heltäckande” definition av insiderinformation, där förtydliganden 

av rekvisitet görs direkt i förordningen, och inte i genomförandedirektiv som tidigare.94 

Strävan efter en enhetlig definition inom EU fick även följden att MAD hänvisar direkt 

till definitionen i MAR gällande rekvisitet insiderinformation, och saknar därmed en egen 

definition.95 Vid implementeringen av MAD i svensk rätt ledde detta till den något 

märkliga situationen att det inte fanns något rekvisit gällande insiderinformation i MAD 

att implementera, utan endast en hänvisning till MAR. I förarbetena till LSM uppmärk-

sammades att detta måste bero på att EU ville åstadkomma en enhetlig definition av 

insiderinformation inom hela unionen.96 MAD:s hänvisningar till MAR ansågs innebära 

att avsikten var att även de nationella straffbestämmelserna om insiderhandel skulle följa 

MAR:s definitioner. I syfte att åstadkomma ett ”så direktivnära genomförande som 

möjligt” användes därför samma konstruktion som i MAD. En hänvisning till MAR 

gällande definitionen av insiderinformation infördes därmed i LSM.97 Detta innebär att 

det straffrättsliga handelsförbudet och det administrativa handelsförbudet objektivt sett 

innehåller samma definition av rekvisitet insiderinformation.  

 

4.5.3 Definitionen av insiderinformation 

Definitionen av insiderinformation stadgas i artikel 7.1.a MAR, enligt vilken 

insiderinformation är 

 
”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, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella 

instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.” 

 

                                                
93 Jfr skäl 3 och 5 MAR.  
94 Jfr skäl 3–5 och 18 MAR. Se även art. 7 MAR.  
95 Art. 2.4 MAD.  
96 Prop. 2016/17:22 s. 97.  
97 1:4 st. 5 LSM med hänvisning till art. 7 MAR. Se även SOU 2014:46 s. 376 och prop. 2016/17:22 s. 97 
och 267. 
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Efter huvuddefinitionen följer särskilda definitioner för handel med råvaruderivat och 

utsläppsrätter, och vid så kallad front running.98 Därefter preciseras innebörden av kraven 

på ”specifik natur” och ”väsentlig inverkan”.99  

Definitionen i MAR innebär att frågan om viss information är insiderinformation 

kräver en analys av om informationen är offentliggjord eller inte, om informationen är av 

specifik natur och om det är sannolikt att informationen har en väsentlig kurspåverkan 

när den offentliggörs. Vad dessa krav innebär behandlas i det följande. 

 

4.5.4 Informationen är inte offentliggjord 

Att informationen inte är offentliggjord är grundläggande för att den ska kunna 

klassificeras som insiderinformation. Om informationen är offentliggjord bör handel med 

den nämligen inte kunna medföra någon fördel, eftersom kursen på de relevanta 

finansiella instrumenten då teoretiskt sett ska ha hunnit anpassa sig efter informationen.100 

Frågan om när informationen kan anses vara offentliggjord specificeras inte i MAR, och 

det är därför osäkert vad som avses med ett offentliggörande. Innebörden av att 

information är offentliggjord har dock diskuterats i svensk rätt i förhållande till 

definitionen av insiderinformation som fanns i MmL. Vad som uttalats i svensk rätt 

angående definitionen av insiderinformation är emellertid inte av avgörande betydelse för 

tolkningen av den EU-rättsliga definitionen. Både definitionen i MmL och i MAR har 

dock ansetts bygga på den definition av insiderinformation som fanns i 2003 års 

marknadsmissbruksdirektiv.101 Därför skulle det som sagts om definitionen i MmL kunna 

användas för att belysa vad som eventuellt avses med offentliggörande i MAR:s 

definition.102  

 Enligt definitionen i MmL kunde insiderinformation vara offentliggjord antingen 

genom att den genom ett aktivt handlande faktiskt gjorts offentlig, eller genom att 

informationen på annat sätt blivit ”allmänt känd”.103 Information har ansetts vara 

offentliggjord till exempel om den publicerats i en rikstäckande dagstidning, på en sådan 

tidnings hemsida, eller uppmärksammats i radio eller tv. Det är inte tillräckligt att 

                                                
98 Art. 7.1 b–d MAR. Med ”front running” avses att en förvaltare handlar ett visst värdepapper för egen 
räkning med vetskap om att klient kommer att köpa ett stort antal av samma värdepapper, vilket kommer 
att medföra en kursuppgång. 
99 Art. 7.2 och 7.4 MAR.  
100 Jfr Samuelsson m.fl. 2005, avsnitt 1.2.4.  
101 Jfr prop. 2004/05:142 s. 54 ff. och prop. 2016/17:22 s. 266. 
102 Jfr Reichel 2013, s. 125.  
103 1 § p. 1 MmL.  
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informationen har lämnats till exempelvis en nyhetsbyrå. Informationen måste därefter 

ha publicerats eller spridits till allmänheten på något sätt. Det är dock inget krav att 

informationen ska ha offentliggjorts genom traditionella medier. Det kan vara tillräckligt 

att viss information tillkännagivits på börsen.104  

 Enligt MmL var det som konstaterats även tillräckligt att informationen var allmänt 

känd för att inte utgöra insiderinformation. Information har ansetts vara allmänt känd om 

vem som helst har kunnat söka efter informationen i massmedia, i uttalanden från bolaget 

eller genom andra offentliga dokument. Det är då tillräckligt om informationen 

förekommit i exempelvis en lokaltidning, eller på en webbsida med någorlunda 

omfattande besöksfrekvens.105 I MAR:s definition av insiderinformation anges endast att 

informationen inte ska vara offentliggjord, men om detta endast avser offentliggörande 

genom publicering i media är oklart. Om så vore fallet skulle det innebära att det är 

otillåtet att handla med information som visserligen är allmänt känd, och som därför inte 

ger insidern en fördel på börsen, men som inte formellt sett blivit offentliggjord. Eftersom 

syftet med handelsförbudet är att förhindra insiders från att utnyttja den fördel som 

insiderinformation innebär vore det märkligt om handel med allmänt känd information är 

förbjuden.106 Det går dessutom att ifrågasätta om allmänt känd information sannolikt kan 

ha en väsentlig kurspåverkan när den blir formellt offentliggjord. Att information inte är 

offentliggjord enligt MAR borde därför rimligtvis omfatta att informationen inte heller 

har blivit allmänt känd av en annan anledning. Därmed krävs det att en person som vill 

handla med viss information säkerställer att information har blivit offentliggjord eller är 

så pass allmänt känd att den inte kan komma att påverka kursen för de finansiella 

instrumenten i ett senare skede. 

 

4.5.5 Informationen är av specifik natur 

Vad som avses med att information är av specifik natur framgår av artikel 7.2 MAR. Här 

stadgas att information är av specifik natur om den anger  
 

1. omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse 

som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa; och 

 

                                                
104 Samuelsson m.fl. 2005, avsnitt 1.2.4. 
105 Samuelsson m.fl. 2005, avsnitt 1.2.4. 
106 Jfr skäl 23 och 28 MAR.   
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2. är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller 

händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument, relaterade finansiella 

derivatinstrument, relaterade spotavtal avseende råvaror eller på auktionerade produkter 

baserade på utsläppsrätter. 

  

Det senare av dessa krav var föremål för EU-domstolens tolkning i Lafonta-målet107. 

Domstolen uttalade här att det inte krävs att information, för att vara specifik, ska kunna 

antas påverka priset på ett finansiellt instrument i en viss riktning. Information kan därför 

vara specifik utan att det på förhand går att säga om kursen kommer att gå upp eller ned 

när den offentliggörs, och därmed vara insiderinformation i EU-rättslig mening.108 I detta 

avseende kan det vara av intresse att uppmärksamma en ytterligare skillnad mellan det 

straffrättsliga och det administrativa handelsförbudet. Som redan framgått omfattar det 

straffrättsliga förbudet inte handel mot insiderinformationens riktning. Det straffrättsliga 

förbudet har inte heller ansetts omfatta den situation att en person tror att den handlar mot 

informationens riktning, men felbedömer informationen och därmed ”råkar” dra en fördel 

av informationen. Personen måste nämligen ha uppsåt till att den kommer dra en fördel 

av att handla med informationen. 109 En sådan felbedömning är däremot irrelevant för det 

administrativa handelsförbudets tillämplighet. 110 

I MAR:s definition av insiderinformation anges också att vid ”en över tiden 

pågående process som syftar till att förverkliga, eller som resulterar i, vissa 

omständigheter eller en händelse” kan de framtida omständigheterna eller händelserna 

vara specifik information. Detta gäller även mellanliggande steg i processen som ”är 

knutna till förverkligandet av de framtida omständigheterna eller den framtida händel-

sen”111. Skrivelsen om mellanliggande steg tillkom med anledning av EU-domstolens 

dom i det så kallade Daimler-målet112. Målet rörde ett börsnoterat bolag vars 

styrelseordförande planerade att avgå från sitt uppdrag. Övriga styrelsemedlemmar 

informerades om detta cirka en månad före det att ett officiellt beslut om avgången 

fattades och därefter offentliggjordes. I sin dom konstaterade domstolen att även ett 

förberedande eller mellanliggande steg (att övriga styrelseledamöter informerades), i en 

                                                
107 EU-domstolens dom av den 11 mars 2015 i mål C-628/13 Jean-Bernard Lafonta mot Autorité des 
marchés financier, EU:C:2015:162. 
108 Mål C-628/13 Lafonta, p. 34.  
109 2:2 st. 1p. 1–2 LSM och prop. 2016/17:22 s. 277 f.  
110 Jfr mål C-628/13 Lafonta, särskilt p. 38.  
111 Art. 7.2–3 MAR. 
112 EU-domstolens dom av den 28 juni 2012 i mål C-19/11 Markus Geltl mot Daimler AG, EU:C:2012:397. 
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process mot ett förverkligande av en omständighet av specifik natur (det officiella beslutet 

om avgången), i sig kan vara av sådan specifik natur att det kan utgöra insider-

information.113 

 Information av specifik natur är därmed all information som rör en omständighet 

som har inträffat eller rimligtvis kommer att inträffa, om informationen är konkret nog 

för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen att den kommer påverka kursen för ett 

finansiellt instrument. Däremot behöver det vid tillämpningen av det administrativa 

handelsförbudet inte vara möjligt att säga i vilken riktning som kursen kommer att 

påverkas, så länge någon påverkan sannolikt kommer att ske. Eftersom all kurs-

påverkande information kan vara insiderinformation krävs inte att omständigheterna som 

informationen rör hänför sig till exempelvis ett visst bolag. Information bör kunna vara 

specifik även om den får effekt för hela marknaden, till exempel om den rör en förändring 

av det allmänna ränteläget. Kravet på att informationen har specifik natur kan därför inte 

uppfattas som särskilt snävt. I Lafonta-målet uttalade EU-domstolen till och med att 

”[e]ndast diffus eller allmän information som inte möjliggör någon slutsats avseende dess 

potentiella effekt på priset på de aktuella finansiella instrumenten utesluts således […] 

från begreppet ”insiderinformation”.114 Detta innebär till exempel att rykten och 

spekulationer skulle kunna vara tillräckligt specifik information, förutsatt att de rör en 

omständighet som rimligtvis kan inträffa.115 Även egna analyser av ett värdepappers 

kursutveckling som gjorts på grundval av offentlig information kan enligt MAR utgöra 

tillräckligt specifik information för att vara insiderinformation, förutsatt att analysen 

gjorts av en person eller organisation med så pass stort inflytande på värdepappers-

marknaden att kursen kan förväntas påverkas när analysen offentliggörs.116 Detta innebär 

till exempel att en känd börsanalytiker som efter egen analys handlar vissa värdepapper 

och därefter delar med sig av analysen till offentligheten kan anses begå insiderhandel. 

 

4.5.6 Informationen har sannolikt en väsentlig kurspåverkan 

För att insiderinformation ska anses sannolikt ha väsentlig inverkan på priset på 

finansiella instrument ska det enligt artikel 7.4 MAR röra sig om sådan information som 

”en förnuftig investerare skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investerings-

                                                
113 Mål C-19/11 Geltl mot Daimler, p. 34–40. 
114 Mål C-628/13 Lafonta, p. 31.  
115 Jfr af Sandeberg 2008, s. 297. 
116 Jfr skäl 28 MAR.  
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beslut”. Vad som avses med detta preciseras inte i MAR och diskuteras inte heller i 

förarbetena till LSM. Mot bakgrund av handelsförbudets syfte bör det stå klart att handel 

med informationen ska innebära en fördel i förhållande till övriga marknaden, med det är 

oklart vilken fördel som är ”väsentlig”.117 Väsentlighetsrekvisitet i 2003 års marknads-

missbruksdirektiv var dock utformat på samma sätt, och kommenterades i förarbetena till 

MmL. Där poängterades att den tioprocentiga kursförändring som sedan införandet av 

LVM använts som riktlinje i den svenska rättstillämpningen inte längre skulle gälla. 

Istället påpekades att rekvisitet måste bedömas mot bakgrund av flera parametrar, 

däribland vilken marknad handeln sker på, vilken typ av finansiellt instrument som 

informationen rör och hur volatilt118 värdet på instrumentet normalt sett är.119 Detta 

synsätt borde vara gällande även nu, vilket innebär att en förväntad kurspåverkan kan bli 

ytterst svår att fastställa. För en aktie med hög volatilitet vars pris ofta svänger kraftigt 

skulle en plötslig kursförändring på 5 % kanske inte anses vara väsentlig. För en aktie 

som ligger relativt stabilt på en viss kurs, och därmed har låg volatilitet, skulle en sådan 

kursförändring däremot kunna vara mycket väsentlig. För att kunna avgöra om viss 

information kan leda till en väsentlig kurspåverkan krävs därför mycket god kännedom 

om både värdepappersmarknaden i stort och om det instrument som påverkas av 

informationen. Det bör även uppmärksammas att det faktum att informationen 

”sannolikt” ska ha en väsentlig inverkan på kursen måste innebära att något faktiskt 

kursförändring inte behöver ske vid offentliggörandet av informationen. Det är tillräckligt 

att det är sannolikt att så kommer ske. Det är därmed möjligt att begå insiderhandel genom 

att handla med information som kunde förväntas innebära en kurspåverkan, men där 

någon sådan påverkan i praktiken inte skedde.  

 

4.6 Sammanfattning och kommentarer 
4.6.1 Bakgrunden till att det administrativa handelsförbudet infördes 

Det straffrättsliga handelsförbudet har sedan länge kritiserats för att vara ineffektivt. En 

sanktionsväxling har dock tidigare inte ansetts förenlig med grundläggande 

rättssäkerhetskrav, bland annat på grund av det strikta ansvaret, och har inte heller ansetts 

nödvändig för att uppfylla EU-rättens krav på sanktioner. Efter MAR och MAD:s 

tillkomst tycks dock inställningen till en sanktionsväxling ha förändrats drastiskt. I 

                                                
117 Jfr skäl 23 MAR.  
118 Med begreppet volatilitet avses kursrörligheten hos ett finansiellt instrument. 
119 Prop. 2004/05:142 s. 56.  
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förarbetena till den nya insiderregleringen ansågs MAR kräva att Sverige införde 

administrativa sanktioner med ett strikt ansvar för primära insiders för vissa former av 

insiderhandel, trots att det i MAR uttryckligen framgår att medlemsstaterna får välja att 

ha en kriminalisering av insiderhandel istället för administrativa sanktionsbestämmelser. 

I förarbetena ansågs ett administrativt sanktionssystem också kunna öka effektiviteten i 

beivrandet av insiderhandel. I kapitel 6 fördjupas denna diskussion. 

 Frågan om lämpligheten med ett sanktionssystem innehållande strikt ansvar ur ett 

skuldperspektiv diskuterades dock inte på ett sådant sätt som gjorts i tidigare 

lagstiftningsärenden angående insiderregleringen. Diskussionen om införandet av ett 

administrativt handelsförbud var därmed ganska ensidig på så sätt att tyngdpunkten i 

argumentationen enbart låg i fördelarna med administrativa sanktioner.  

 

4.6.2 Förhållandet mellan sanktionssystemen 

Den nya insiderregleringen innebär att insiderhandel nu inte enbart är kriminaliserat, utan 

även kan bli föremål för administrativa sanktionsavgifter. Finansinspektionen ansvarar 

för att beivra överträdelser av det administrativa handelsförbudet, medan straffrättslig 

insiderhandel utreds av Ekobrottsmyndigheten och prövas av Stockholms tingsrätt. Det 

administrativa handelsförbudet återfinns inte i svensk rätt utan i MAR, som är direkt 

tillämplig EU-rätt. MAR kompletteras dock genom den svenska kompletteringslagen, i 

vilken förutsättningarna för utdömandet av sanktionsavgifter för överträdelser av MAR 

fastställs. Det straffrättsliga handelsförbudet har gjorts något snävare än det admi-

nistrativa förbudet, vilket kan leda till situationen att vissa fall av insiderhandel, som inte 

omfattas av kriminaliseringen, ändå kan åläggas en administrativ sanktion. Så kan till 

exempel vara fallet med handel som skett på en alternativ aktiemarknad.120 Det 

straffrättsliga förbudet är även snävare än det administrativa förbudet ur ett subjektivt 

perspektiv. Detta innebär att om åklagaren i ett mål angående en primär insiders 

överträdelse av det straffrättsliga förbudet mot insiderhandel inte kan styrka insiderns 

uppsåt, så kommer denne ändå att genom det strikta ansvaret kunna dömas till en 

sanktionsavgift i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. I princip kan detta ses som 

ett kringgående av den straffrättsliga skuldprincipen, eftersom åklagaren i praktiken inte 

behöver styrka gärningspersonens skuld för att denne ska kunna påföras en sanktion. Det 

                                                
120 Se exv. Pepins.com, Onoterade.nu m.fl. Se även Eklund och Stattin 2015, s. 191 ff.   
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administrativa handelsförbudets förhållande till skuldprincipen behandlas närmare i 

avsnitt 5.1.3. 

 

4.6.3 Rekvisitet insiderinformation 

Rekvisitet insiderinformation är som framgått ett relativt vagt rekvisit utan några särskilt 

fasta hållpunkter att utgå från vid bedömningen av om rekvisitet är uppfyllt. Ur ett 

effektivitetsperspektiv skulle detta så klart kunna uppfattas som positivt, eftersom 

bedömningen av vad som är insiderinformation kan anpassas från fall till fall.121 Särskilt 

rättssäkert kan däremot utformningen av rekvisitet knappas anses vara. Gränserna för vad 

som innebär att viss information är offentlig, specifik, eller sannolikt har en väsentlig 

kurspåverkan är flytande. Det faktum att definitionen helt och hållet återfinns i en EU-

rättsakt och i EU-domstolens praxis gör inte heller definitionen mer lättillgänglig.122  

 Gällande kravet på att informationen inte ska vara offentliggjord kan konstateras 

att det inte är helt klart vad som avses med ett offentliggörande. Det skulle kunna innebära 

att informationen ska ha blivit publicerad i traditionella medier, men det skulle lika gärna 

kunna räcka med att informationen förekommit i ett internetforum som allmänheten har 

tillgång till genom en googling. För att informationen ska avses vara specifik anges 

visserligen riktlinjer i MAR, men samtidigt är kraven för att informationen ska vara 

specifik mycket låga. Frågan om vad som utgör en väsentlig kursförändring är mycket 

relativ och innebär dessutom en hypotetisk bedömning av kursutvecklingen. Det krävs 

inte att någon kursförändring faktiskt sker, utan kravet för väsentlighet är uppfyllt så länge 

det varit sannolikt att så hade kunnat ske. Det är därmed i praktiken möjligt för en person 

att begå insiderhandel trots att någon väsentlig kursförändring faktiskt inte sker till följd 

av insiderinformationen.  

Att avgöra om viss information är insiderinformation ställer stora krav på 

bedömarens kunskap om insiderreglerna, värdepappersmarknaden och det aktuella 

finansiella instrumentet, samtidigt som rekvisitets tolkningsutrymme är stort. Detta 

innebär att det kan bli svårt, både för domstolen och den enskilde, att avgöra 

handelsförbudets omfattning. Denna problematik behandlas mer utförligt nedan i avsnitt 

5.1.3.2 och 5.1.3.3.  

 

                                                
121 Jfr Sjödin 2006, s. 252 ff. 
122 Jfr Lycke 2013, s. 195 f.  
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5 Det administrativa handelsförbudets förhållande 

till skuldprincipen  
5.1 Skuldprincipen i svensk rätt 
5.1.1 Innebörden av skuldprincipen 

Skuldprincipen är central i den svenska straffrätten och innebär att utkrävandet av 

straffansvar förutsätter att gärningspersonen bär skuld i förhållande till den förbjudna 

gärningen, 1:2 brottsbalken (1962:700) (BrB). Varje rekvisit som konstituerar den 

otillåtna gärningen i en straffbestämmelse måste därför vara täckt av gärningspersonens 

uppsåt eller oaktsamhet, enligt den så kallade ”täckningsprincipen”. Gärningspersonens 

bild av gärningen måste på så sätt överensstämma med vad som objektivt sett har skett, 

eller kort och gott, gärningspersonen ska förstå vad han eller hon gjorde i 

gärningsögonblicket.123 Kravet på uppsåtstäckning av ett rekvisit kan vara mer eller 

mindre kvalificerat. I vissa fall kan det vara tillräckligt att en person har uppsåt till 

rekvisitets verklighetsunderlag.124 Andra rekvisit kräver att gärningspersonen gör en viss 

värdering av rekvisitets innehåll för att personen ska kunna anses ha uppsåt till rekvisitet. 

Ett exempel på ett sådant rekvisit är insiderinformation.125 I dessa fall uppkommer frågan 

om hur ingående värdering som gärningspersonen måste ha företagit för att anses ha skuld 

till rekvisitets innebörd. Om en tillräcklig värdering inte har gjorts, föreligger skuldbrist 

och straffrättsligt ansvar är därmed uteslutet. 126 Skuldtäckning av rekvisitet 

insiderinformation behandlas i avsnitt 5.1.3.3.  

 Skuldprincipen innebär också att straffrättsliga påföljder bör motsvara den skuld 

som kan tillskrivas gärningspersonen. Principen kommer till uttryck genom att varje brott 

tilldelas en straffskala inom vilken en påföljd i proportion till gärningens allvar och 

gärningspersonens skuld kan fastställas. När påföljden fastställs är utgångspunkten att 

fängelse alltid är ett svårare straff än böter, 1:5 BrB. I ett större perspektiv eftersträvas 

också ekvivalens mellan straffskalorna för de olika brotten, på så sätt att gärningar som 

är likartade i allvar också har likartade straffskalor.127 

 

                                                
123 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 324 f. 
124 Martinsson 2016, s. 396. 
125  Prop. 2016/17:22 s. 268 och SOU 2014:46 s. 377 f. 
126 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 349 f. 
127 Jareborg och Zila 2012, s. 15 och s. 66 f. 
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5.1.2 Skuldprincipen och administrativa sanktionsavgifter 

Som framgått är skuldprincipen en straffrättslig princip och gäller därmed för 

straffbestämmelser. Vad som utgör ett brott utgår i svensk rätt från en formell 

brottsdefinition på så sätt att frågan avgörs av vilken påföljd en förbjuden gärning kan 

leda till. Om en gärning kan föranleda att gärningspersonen döms till böter eller fängelse, 

är gärningen av brottslig karaktär.128 Detta innebär att gärningar som föranleder 

administrativa sanktionsavgifter, som överträdelser av handelsförbudet i MAR, inte utgör 

brott i svensk rättslig mening. Att den straffrättsliga skuldprincipen generellt sett inte 

anses vara direkt tillämplig på administrativa sanktioner står klart, eftersom strikt ansvar 

faktiskt används i hög utsträckning för sådana sanktioner.129  

Skuldprincipen har trots detta fått viss betydelse för utformningen av administrativa 

sanktionsbestämmelser. Frågan om hur sanktionsbestämmelser ska utformas för att 

uppfylla vissa rättssäkerhetskrav behandlades redan 1977 i en rapport av Brotts-

förebyggande rådet, där ett antal riktlinjer för att ersätta straff med sanktionsavgifter 

presenterades. I rapporten anfördes bland annat att sanktionsavgifter bör knytas till ett 

”enkelt, objektivt och lätt konstaterbart faktum, där något utrymme för prövning av 

ansvaret hos den som begår överträdelsen i regel inte bör finnas”.130 Ett sådant faktum 

kan exempelvis vara underlåtenhet att i rätt tid vidta en föreskriven åtgärd. Detta synsätt 

har även på senare tid bekräftats i betänkanden som tagit upp sanktionsavgifter.131 I 

riktlinjerna anfördes också att sanktionsavgifternas storlek ”ska anpassas till de 

överträdelser det är fråga om enligt vissa schabloner”.132  

Ytterligare riktlinjer för användandet av administrativa sanktionsavgifter 

presenterades i ett lagstiftningsärende i början av 1980-talet. I proposition 1981/82:142, 

gällande ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet, lade lagstiftaren fram ett 

antal riktlinjer för hur sanktionsavgifter bör utformas för att uppfylla vissa krav på 

rättssäkerhet. I riktlinjerna angavs att det, för att ett strikt ansvar vid sanktionsavgifter ska 

vara försvarbart ur rättssäkerhetssynpunkt, bör finnas ett ”starkt stöd för en presumtion 

om att överträdelser på området inte kan förekomma annat än som en följd av uppsåt eller 

oaktsamhet”.133 Därefter bekräftades även BRÅ:s riktlinje om att avgifterna bör vara 

                                                
128 1:1, 1:3 och 1:4 BrB, Asp, Ulväng, och Jareborg 2013, s. 15 f.  
129 Jfr också prop. 1981/82:142 s. 22, SOU 1992:61 s. 112 f. och SOU 2013:38 s. 544 f. 
130 BRÅ 1977:7, s. 349 f. 
131 Se SOU 1992:61 s. 112 f. och SOU 2013:38 s. 470 f. 
132 BRÅ 1977:7, s. 349 f. 
133 Prop. 1981/82:142 s. 24. 
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schabloniserade och därmed möjliga för enskilda att förutse.134 Riktlinjerna kom även att 

behandlas av Justitieutskottet och antogs sedan av riksdagen. I samband med detta tillade 

Justitieutskottet att det är viktigt att riktlinjerna utgår från den straffrättsliga 

skuldprincipen, även om avgiftsskyldigheten i särskilda fall kan bygga på strikt ansvar.135 

Riktlinjerna har därefter bekräftats av regeringen och använts som utgångspunkt i flera 

lagstiftningsärenden gällande införandet av sanktionsavgifter, även på senare tid. 136 

Mot bakgrund av de ovan presenterade riktlinjerna, är det möjligt att dra slutsatsen 

att administrativa sanktioner i svensk rätt bör bygga på skuldprincipen, men att strikt 

ansvar är tillåtet under vissa förutsättningar. När ett strikt ansvar används bör 

överträdelsen utgå från ett enkelt, objektivt och lätt konstaterbart faktum, och dessutom 

ska överträdelsen kunna presumeras bygga på uppsåt eller oaktsamhet. Den 

sanktionsavgift som en överträdelse leder till bör utgå från en schabloniserad bedömning, 

som gör det möjligt för den enskilde att förutse de ekonomiska konsekvenserna av sitt 

handlande. Ett exempel på när en sanktionsavgift är lämplig utifrån riktlinjerna skulle 

kunna vara när en person parkerar sin bil men underlåter att betala parkeringsavgift enligt 

gällande regler.137 Den så kallade felparkeringsavgiftens storlek fastställs av varje 

kommun och är lika stor för alla som bryter mot reglerna.138  

  

5.1.3 Det administrativa handelsförbudets förhållande till skuldprincipen 

5.1.3.1 Inledning 

I förarbetena till den nya insiderregleringen fördes ingen diskussion angående det strikta 

ansvaret för primära insiders eller sanktionsavgifternas beräkning i förhållande till de 

ovan presenterade riktlinjerna. Däremot uppmärksammades riktlinjerna gällande frågan 

om de administrativa sanktionsavgifterna ska beslutas av Finansinspektionen eller av 

domstol.139 Här anfördes att det av rättssäkerhetsskäl vore mest lämpligt att beslutet fattas 

av domstol. Trots detta blev slutsatsen att Finansinspektionen, av effektivitetsskäl, ska 

besluta om sanktionsföreläggande och att det är först om detta inte godtas av personen 

som föreläggandet riktats mot som frågan ska prövas i domstol.140 

                                                
134 Prop. 1981/82:142 s. 24 ff.  
135 Bet. 1981/82:JuU53 s. 6 ff. 
136 Se t.ex. Skr. 2009/10:79 s. 46, SOU 2011:3 s. 80 ff. och SOU 2017:63 s. 341 f.  
137 Jfr 1–2 §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, 1 § förordningen (1976:1128) om 
felparkeringsavgift och 3:49 a p. 1 trafikförordningen (1998:1276). 
138 Jfr 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift och t.ex. Stockholms stad 2018. 
139 Prop. 2016/17:22 s. 229. 
140 Prop. 2016/17:22 s. 239 f.  
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Regeringen har därmed uppenbarligen varit införstådd med att det finns riktlinjer för en 

rättssäker utformning administrativa sanktionsbestämmelser, men valt att inte 

uppmärksamma dessa i propositionen till den senaste insiderregleringen. I det följande 

kommer därför det strikta ansvaret för primära insiders och beräkningen av de 

administrativa sanktionsavgifterna att analyseras mot bakgrund av de riktlinjer som 

presenterats i det föregående avsnittet.  

 

5.1.3.2 Överträdelsen bygger på ett enkelt, objektivt och lätt konstaterbart faktum 

Som konstaterats ovan under avsnitt 4.5 handlar frågan om handelsförbudet har överträtts 

i huvudsak om ifall den som handlat har innehaft insiderinformation. I samma avsnitt 

framgår att frågan om viss information utgör insiderinformation inte är särskilt enkel att 

avgöra. Problemet med rekvisitet insiderinformation är dess vaghet och omfattande 

tolkningsutrymme. Detta har till exempel fått till följd att frågan om en viss typ av 

information, i det här fallet en muntlig accept av en order, rent objektivt sett är 

insiderinformation har tolkats på olika sätt i två olika mål. I de så kallade ”Studsvik-

avgörandena”, konstaterade Hovrätten för Västra Sverige att det var ”uppenbart” att den 

aktuella informationen objektivt sett utgjorde insiderinformation. Svea hovrätt kom 

däremot fram till att informationen inte uppfyllde kriterierna för insiderinformation.141 

Svårigheterna i att objektivt sett fastställa en överträdelse uppmärksammades också i 

förarbetena till den nya insiderregleringen i förhållande till frågan om det är lämpligt att 

sanktionsavgifterna beslutas av Finansinspektionen. Här anfördes att det krävs 

omfattande bevisning för att avgöra om en person har haft insiderinformation, vilket 

talade för att prövningen av en överträdelse borde göras av en domstol.142 

Visserligen gäller det strikta ansvaret enbart för primära insiders, och så är fallet 

troligtvis eftersom primära insiders förväntas ha kännedom om insiderreglerna.143 Det 

kan dock ifrågasättas om alla personer som klassificeras som primära insiders verkligen 

kan förutsättas ha så pass god kännedom om insiderreglerna eller ens om 

värdepappersmarknaden i stort att de i varje fall kan göra en någorlunda korrekt 

bedömning av vilken information som är insiderinformation. För att vara en primär 

insider enligt MAR är det tillräckligt att personen har tillgång till eventuell 

                                                
141 Se de så kallade ”Studsviksavgörandena”: RH 2009:29 jämförd med Svea hovrätts dom den 27 april 
2010 i mål B 7638-09. 
142 Prop. 2016/17:22 s. 236 och s. 239.  
143 Prop. 2016/17:22 s. 235.  
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insiderinformation genom fullgörande av sin tjänst, verksamhet eller åligganden.144 I 

praktiken innebär detta att en student som jobbar extra på ett företag, en HR-person på 

företaget eller en administratör är lika mycket primär insider som compliance-chefen och 

styrelseordföranden. Oavsett vilka kunskaper om insiderreglerna som en primär insider 

besitter är det inte heller självklart att denne kommer att göra en bedömning av vad som 

är insiderinformation på ett sätt som överensstämmer med Finansinspektionens eller 

domstolens bedömning.145 En överträdelse av handelsförbudet kan därför inte anses vara 

enkel, objektiv och lätt konstaterbar, varken för domstolen eller för den enskilde. 

 

5.1.3.3 Presumtion om uppsåt eller oaktsamhet 

5.1.3.3.1 Uppsåt till rekvisitet insiderinformation 

För att ett strikt ansvar ska vara förenligt med riktlinjerna är nästa steg att pröva om en 

primär insider kan presumeras ha uppsåt eller vara oaktsam vid en överträdelse av 

handelsförbudet i MAR. I det följande kommer frågan om vad som krävs för att en person 

som begår insiderhandel ska anses ha uppsåt eller vara oaktsam att behandlas. 

Som framgått ovan kräver uppsåtstäckningen av rekvisitet insiderinformation att 

gärningspersonen har gjort någon form av värdering av rekvisitets innebörd. I förarbetena 

till de nya insiderreglerna har detta uttryckts som att den som begår insiderhandel inte ska 

hysa några egentliga tvivel om att det är fråga om insiderinformation. Detsamma gäller 

om personen inser risken för att informationen kan utgöra insiderinformation, men skulle 

ha handlat på samma sett oavsett om så var fallet eller inte. 146 Detta får anses betyda att 

gärningspersonen åtminstone ska ha uppvisat likgiltighetsuppsåt till att informationen var 

insiderinformation.147  

 I praxis det inte alltid tydligt i domskälen hur domstolen har gjort skuldprövningen. 

Det finns dock vissa mål där det framgår att gärningspersonens ställning och förmodade 

kunskaper om insiderreglerna och värdepappersmarknaden fått betydelse för när 

insiderhandeln har ansetts uppsåtlig. I RH 2009:29 anförde hovrätten att det objektivt sett 

var uppenbart att den i målet aktuella informationen var insiderinformation.148 Den 

tilltalade uppgav dock att den information han fått var spekulativ och att han inte uppfattat 

att det rörde sig om insiderinformation. Hovrätten fann trots detta att den tilltalade agerat 

                                                
144 Art. 8.4 MAR. 
145 Jfr ovan ang. ”Studsviksavgörandena”. 
146 Prop. 2016/17:22 s. 268 och SOU 2014:46 s. 377 f. 
147 Jfr Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 290 ff. 
148 Se även det föregående avsnittet ang. ”Studsviksavgörandena”.  
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uppsåtligen, och motiverade det med att den tilltalade var bekant med 

insiderlagstiftningen och hade lång erfarenhet av styrelsearbete. Resonemanget kan 

tolkas som att den tilltalade, på grund av sin kunskap på området, i vart fall måste ha 

insett risken för att informationen utgjort insiderinformation men trots detta valt att 

handla, och att detta är tillräckligt för att likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga.  

Enligt en dom från Svea hovrätt149 hade tingsrätten, vars bedömning hovrätten 

instämde i, anfört att det krävs att gärningspersonen har insett att det föreligger 

omständigheter som talar för att viss information utgjort insiderinformation. I målet 

beaktades att den tilltalade förstått att han haft ett informationsövertag och att 

informationen skulle vara kurspåverkande. Den tilltalade fick därför anses ha sådan 

kunskap om informationens innebörd att han måste ha agerat uppsåtligen.  

I en dom från Stockholms tingsrätt150 fäste domstolen vikt vid att den tilltalade 

tidigare genomgått en utbildning i informations- och handelsregler, under vilken insider-

regleringen hade behandlats. Den tilltalade ansågs därför rimligtvis ha insett att den 

aktuella informationen var insiderinformation.  

Liknande resonemang har förts bland annat i det så kallade Tivox-målet, 

 NJA 2008 s. 292, som dock rörde rådgivningsförbudet. I målet konstaterade hovrätten, 

vars bedömning Högsta domstolen tycks ha godtagit, att den tilltalade hade uppsåt till att 

rådgivningen grundade sig på insiderinformation, dels eftersom han förstått att 

informationen skulle vara kurspåverkande, dels eftersom han hade kännedom om 

omständigheter som skulle kunna läggas till grund för bedömningen av om informationen 

var insiderinformation.  

 Av denna praxis går det att dra slutsatsen att frågan om den tilltalades uppsåts-

täckning ofta avgörs med ledning av dennes förmodade kunskaper om insiderreglerverket 

och värdepappersmarknaden. Det är däremot inte nödvändigt att bevisa att den tilltalade 

faktiskt gjort en korrekt bedömning av informationen.151 Som konstaterats i föregående 

avsnitt är det inte en självklarhet att alla som räknas till gruppen primära insiders har 

sådana kunskaper att de kan förväntas ha möjlighet göra en någorlunda korrekt 

bedömning av rekvisitet insiderinformation. Det bör därför inte kunna presumeras att alla 

primära insiders begår insiderhandel uppsåtligen.  

                                                
149 Svea hovrätts dom den 15 juni 2015 i mål B 6724-14. 
150 Stockholms tingsrätts dom den 28 november 2017 i mål B 3138-17. 
151 Jfr Martinsson 2016, s. 402.  
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5.1.3.3.2 Oaktsamhet i förhållande till rekvisitet insiderinformation 

För att oaktsam insiderhandel ska anses föreligga krävs som minst att gärningspersonen 

har handlat med omedveten oaktsamhet. En omedvetet oaktsam gärningsperson har, till 

skillnad från en medvetet oaktsam person, ingen misstanke om att informationen är 

insiderinformation. Däremot kan det krävas av personen att denne skaffar sig insikt eller 

misstanke om att så är fallet. Gärningspersonen borde nämligen ha förstått att 

informationen var insiderinformation.152  

För att konstatera omedveten oaktsamhet krävs först en bedömning av vad 

gärningspersonen kunde ha gjort för att komma till insikt. Kanske hade det varit möjligt 

för personen att läsa på om insiderregelverket, be en jurist om hjälp eller liknande. 

Eftersom sådana åtgärder borde vara möjliga för gärningspersonen att vidta krävs därefter 

en bedömning av om gärningspersonen hade förmåga och tillfälle att vidta åtgärder för 

att komma till insikt. Här går det att ifrågasätta om alla primära insiders verkligen har 

sådana kunskaper om exempelvis värdepappersmarknaden att de ens förstår att de, 

exempelvis, behöver läsa på om insiderreglerna. Om gärningspersonen ändå kan anses ha 

haft en sådan förmåga bör det slutligen prövas om detta, ur gärningspersonens perspektiv, 

kunde begäras av denne. Bedömningen ska därför göras så individuell som möjligt. I 

praktiken utgår bedömningen dock ofta från en aktsamhetsstandard för vad som kan 

förväntas av personer i den aktuella situationen.153 I sammanhanget kan det vara värt att 

nämna den så kallade övertagandegrundsatsen, enligt vilken högre krav på aktsamhet kan 

ställas på personer som har särskilda kunskaper på det område som överträdelsen hänför 

sig till. Detsamma gäller en person som gett sig in på ett område som kräver särskilda 

kunskaper utan att inneha sådana.154 Mot denna bakgrund skulle de gå att hävda att 

åtminstone vissa primära insiders, exempelvis compliance-juristen på ett företag, i princip 

alltid kan anses vara oaktsamma vid insiderhandel.  

Enligt MAR ska dock oaktsamhetsbedömningen utgå från vad en normalt förnuftig 

person inser eller borde ha insett med hänsyn till omständigheterna.155 Detta har även 

varit utgångspunkten för oaktsamhetsbedömningen i svensk rätt tidigare. Här har det 

också, oaktat gärningspersonens kunskaper, normalt ansetts oaktsamt att handla 

värdepapper baserat på information som ”typiskt sett är insiderinformation”, utan att först 

                                                
152 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 315.  
153 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 315 ff.  
154 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 158 f och s. 317 f.  
155 Skäl 26 MAR.  
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kontrollera om informationen är offentliggjord. Med sådan information avses till exempel 

uppgifter om ett kommande offentligt erbjudande eller upplysningar som normalt lämnas 

i bolagsrapporter. För denna typ av information skulle därför oaktsamhet kunna 

presumeras hos de flesta människor. I enlighet med övertagandegrundsatsen har det också 

anförts att ett högre aktsamhetskrav bör kunna ställas på personer som har stor erfarenhet 

av aktiemarknaden.156  

 Mot bakgrund av det ovanstående är det möjligt att påstå att det gällande vissa typer 

av insiderinformation föreligger en oaktsamhetspresumtion för alla normalt förnuftiga 

människor, oavsett om de är primära insiders eller inte. Som visats i avsnitt 4.5 är 

rekvisitet insiderinformation dock omfattande och vagt, vilket innebär att det finns många 

typer av insiderinformation som inte ”typiskt sett är insiderinformation”, och där det 

krävs en mer ingående analys för att fastställa att så är fallet. För vissa av de personer 

som ingår i gruppen primära insiders kan det argumenteras för att de har så goda 

kunskaper på området att de kan presumeras vara oaktsamma även vid dessa mer 

svårbedömda typer av insiderinformation. Däremot bör det inte kunna presumeras att alla 

primära insiders är oaktsamma i förhållande till alla former av insiderinformation. 

Återigen är det viktigt att poängtera att alla i gruppen primära insiders inte kan förutsättas 

ha bättre kunskaper om insiderreglerna och värdepappersmarknaden än sekundära 

insiders. Om aktsamhetskravet sätts så högt att alla primära insiders, oavsett kunskaper, 

kan presumeras vara oaktsamma så är det därmed svårt att motivera varför en 

oaktsamhetsprövning ska ske för sekundära insiders. Detta kan inte ha varit avsikten, 

varken i svensk rätt eller i MAR. Här kan även uppmärksammas att det i förarbetena till 

den tidigare svenska insiderlagstiftningen flera gånger påtalats att insiderhandel 

förutsätter en skuldprövning, och att strikt ansvar därför inte är lämpligt.157 Det kan därför 

konstateras att även om en oaktsamhetspresumtion kan föreligga för vissa primära 

insiders, så är det inte möjligt att presumera att alla primära insiders är alltid är oaktsamma  

i förhållande till alla typer av insiderinformation. Gruppen primära insiders innehåller en 

för stor variation av erfarenheter och kunskaper av insiderhandel för att en generell 

oaktsamhetspresumtion ska vara möjlig.  

 

                                                
156 Prop. 2004/05:142 s. 62 f. och Samuelsson m.fl. 2005, avsnitt 3.2.2. 
157 Se prop. 2004/05:142 s. 41 och prop. 1999/2000:109 s. 40 f. Se även kapitel 3 ovan.  
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5.1.3.3.3 Risken för straffrättsvillfarelse 

Bedömningen av om viss information är insiderinformation ställer som framgått höga 

krav på gärningspersonens kunskaper om värdepappersmarknaden och insiderreglerna. 

Samtidigt är rekvisitet insiderinformation i sig svårtillgängligt och vagt. Detta innebär att 

det också är möjligt att tänka sig en situation där en person faktiskt gör en bedömning av 

om viss information är insiderinformation, men gör en feltolkning av rekvisitets innebörd, 

vilket leder till en felbedömning. Feltolkningen skulle kunnat bero på att definitionen av 

insiderinformation nyligen hade tolkats av EU-domstolen på ett visst sätt, men att 

personen i fråga inte var medveten om detta. Eftersom en helt korrekt slutsats om att 

informationen är insiderinformation inte krävs för att uppsåt ska anses föreligga så bör en 

sådan felbedömning istället kunna behandlas som en straffrättsvillfarelse enligt 24:9 

BrB.158 Att en bestämmelse är otydlig och svårbegriplig kan medföra att en felbedömning 

av dess innehåll är att se som uppenbart ursäktlig, och medför därför ansvarsfrihet.159 

Trots att kraven för att en straffrättsvillfarelse ska medföra ansvarsfrihet är mycket högt 

ställda kan det, på grund av den oklara innebörden av rekvisitet insiderinformation, inte 

uteslutas att en primär insider gör en sådan felbedömning att denne bör ursäktas. Även 

detta talar för att ett strikt ansvar inte är lämpligt vid insiderhandel. 

 

5.1.3.3.4 Sammanfattning och kommentarer 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rekvisitet insiderinformation är komplicerat 

och förutsätter kvalificerade bedömningar för dess tillämpning, vilket gör att en person 

mycket väl kan begå insiderhandel utan att ha uppsåt eller vara oaktsam. Spridningen av 

kunskaper och erfarenheter om insiderregleringen och värdepappersmarknaden inom 

gruppen primära insiders riskerar att vara stor, varför det generella aktsamhetskravet inte 

bör sättas så högt att en oaktsamhetspresumtion föreligger för alla primära insiders. Det 

är därför inte möjligt att presumera uppsåt eller oaktsamhet hos varje primär insider som 

överträder det administrativa handelsförbudet.160  

 

5.1.3.4 Beräkningen av sanktionsavgifter 

Som framgått ovan har det ansetts att sanktionsavgifter bör utgå enligt schablon, vilket 

har motiverats med att enskilda ska ha möjlighet att förutse de ekonomiska 

                                                
158 Martinsson 2016, s. 409 f.  
159 Asp, Ulväng och Jareborg 2013, s. 380 f.  
160 Jfr även prop. 1981/82:142 s. 96. 
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konsekvenserna av sitt handlande. Sanktionsavgifterna vid insiderhandel bestäms dock 

från fall till fall, på ett sätt som har stora likheter med domstolarnas straffmätning.161 

Sanktionsavgifternas storlek följer inte några på förhand fastställda nivåer. Den enda 

ramen som sätts för sanktionsavgifternas storlek är avgifternas högsta tillåtna belopp,  

5:6 st. 1 p. 2 kompletteringslagen. Vissa hållpunkter finns dock i form av omständigheter 

hänförliga till den enskilda överträdelsen som ska beaktas i försvårande respektive 

förmildrande riktning vid beräkningen av sanktionsavgiften.162 I propositionen står att 

sanktionsavgifterna ska vara rimliga i förhållande till varje överträdelses allvarlighet, men 

att det inte är möjligt att i lag bestämma vilken vikt som ska tillmätas olika omständig-

heter i det enskilda fallet. Vidare anges att ledning inte bör hämtas från hur andra 

sanktionsavgifter beräknas eller från hur dagsböter beräknas.163 

 Mot bakgrund av att sanktionsavgifterna för insiderhandel är en nyhet i svensk rätt 

är det i det närmaste omöjligt att förutse hur en sanktionsavgift kommer att beräknas. Det 

är möjligt att det kommer etableras praxis på området med tiden, men det kan dröja innan 

sådan praxis är så omfattande och konsekvent att storleken på en sanktionsavgift blir 

förutsebar. Beräkningen av sanktionsavgifter för insiderhandel är därmed långt ifrån 

schabloniserad. 

 

 5.1.3.5 Sanktionsavgifterna i förhållande till de straffrättsliga påföljderna 

Som framgått ovan ställer skuldprincipen även krav på att brottspåföljderna motsvarar 

gärningspersonens skuld. När en påföljd för brott ska fastställas görs detta med hänsyn 

till gärningspersonens skuld inom en för brottet fastställd straffskala. Straffskalan ger 

uttryck för brottets allvar i förhållande till andra typer av brott. Detta innebär att 

ekvivalens bör finnas mellan straffskalorna för olika brott som är lika straffvärda. När 

samma gärning kan resultera i antingen en straffrättslig påföljd eller en administrativ 

sanktionsavgift, som vid insiderhandel, bör det därför också vara av betydelse att 

storleken på sanktionsavgifterna förhåller sig någorlunda väl till de straffrättsliga 

påföljderna.164 

För oaktsamt insiderbrott, vårdslöst insideförfarande, var straffskalan före 

sanktionsväxlingen böter eller fängelse i högst ett år, 3 § MmL. För ringa insiderbrott, 

                                                
161 Jfr prop. 2016/17:22 s. 104.  
162 5:18 kompletteringslagen med hänvisning till 5:15–16 kompletteringslagen.  
163 Prop. 2016/17:22 s. 225 f.  
164 Jfr Zila 1992, s. 107, prop. 2016/17:22 s. 226 och SOU 2013:38 s. 497. 
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insiderförseelse, var straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § 2 st. MmL. 

Enligt 25:2 BrB är det högsta bötesbelopp som kan utdömas för ett enskilt brott är 150 

dagsböter à 1 000 kronor, det vill säga 150 000 kronor. Antalet dagsböter bestäms genom 

straffmätning medan varje dagsbots storlek bestäms med hänsyn till den dömdes 

ekonomiska förhållanden.165 I den ytterst begränsade praxis som finns gällande oaktsamt 

insiderbrott har påföljden bestämts till just böter. Genom en dom från Stockholms 

tingsrätt från 2015166 dömdes den tilltalade enbart för vårdslöst insiderförfarande, och 

påföljden bestämdes till 120 dagsböter à 50 kronor, sammanlagt 6 000 kronor, och 

förverkande av utbytet. Genom insiderhandeln beräknades gärningspersonen ha gjort en 

förlustbegränsning på 250 000 kronor.  

För insiderbrott av normalgraden föreskrivs fängelse i högst två år, 2:1 st. 2 LSM, 

vilket motsvarar den straffskala som fanns i MmL.167 Detta utesluter dock inte att 

exempelvis villkorlig dom förenad med dagsböter utdöms istället för fängelse. Det var 

inte heller ovanligt att påföljden för uppsåtlig insiderhandel, både av normalgraden och 

grov, vid tillämpningen av MmL bestämdes till just villkorlig dom och dagsböter.168  

Sanktionsavgifterna för en överträdelse av handelsförbudet i MAR kan enligt  

5:6 st. 1 p. 2 kompletteringslagen uppgå till det högsta beloppet av 5 miljoner euro169 eller 

tre gånger gärningspersonens erhållna vinst eller undvikna förlust till följd av 

överträdelsen. Någon miniminivå anges inte. Det finns därmed goda möjligheter för 

Finansinspektionen eller domstolen att fastställa sanktionsavgifter som överskrider 

bötesmaximum för dagsböter. En jämförelse kan här göras med den ovan nämnda domen 

från Stockholms tingsrätt avseende vårdslöst insiderförfarande. Som redan framgått 

dömdes den tilltalade till 6 000 kronor i böter och förverkande av vinsten på 250 000 

kronor. Om detta mål hade prövats idag genom ett administrativt förfarande hade 

insiderhandeln kunnat föranleda en sanktionsavgift på upp till 5 miljoner euro, 

tillsammans med ett beslut om återföring av vinsten.170 Förverkandet av vinsten i 

brottmålet och återföringen av vinsten i det administrativa förfarandet får ses som 

                                                
165 Jareborg och Zila 2012, s. 31.  
166 Stockholms tingsrätts dom den 27 oktober 2015 i mål B 1042-15. 
167 Jfr 2 § 1 st. MmL. 
168 Se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 mars 2017 i mål B 1920-16, Svea hovrätts dom den 20 maj 2016 i 
mål B 5884-15 och Svea hovrätts dom den 12 november 2015 i mål B 11526-14. Se även NJA 2008 s. 292 
där HD uttalade att det föreligger en viss presumtion för att fängelse ska utdömas i allvarligare fall av 
insiderbrott, men att presumtionen inte är så stark att den gör sig gällande vid det aktuella brottet (uppsåtligt 
brott mot rådgivningsförbudet i 2 § 1 st. MmL). 
169 Enligt valutakursen den 2 juli 2014. 
170 Jfr prop. 2016/17:22 s. 387. 
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likvärdiga rättsverkningar. Däremot är det svårt att se att sanktionsavgiften skulle 

fastställas till endast 6 000 kronor, mot bakgrund av att syftet med MAR:s regler om 

sanktionsavgifter är att harmonisera och generellt sett höja sanktionsavgifterna inom EU. 

I propositionen till den nya insiderregleringen tycks regeringen inte heller se något hinder 

mot att sanktionsavgifterna kan uppgå till högre belopp än vad dagsböter skulle ha 

bestämts till.171 

Att mycket höga sanktionsavgifter för insiderhandel kan komma att bli fallet kan 

illustreras av ett nyligen väckt åtal gällande insiderhandel av normalgraden, där åklagaren 

har yrkat på sanktionsavgift det fall att den tilltalade inte skulle dömas för insiderbrott. 

Den tilltalade beräknas ha gjort en vinst på 7 591 kronor genom insiderhandeln. Den 

yrkade sanktionsavgiften är 500 000 kronor. Yrkande om straffrättslig påföljd framgår 

dock inte.172 Mot bakgrund av den relativt begränsade vinst som gjorts och att inga 

omständigheter som talar för att brottet kan ses som grovt framgår av gärnings-

beskrivningen, är det dock svårt att tro att en fällande dom skulle leda till fängelse.173 

Av vad som nu redovisats framgår att påföljden för insiderbrott av normalgraden 

ofta bestämts till villkorlig dom och böter, eftersom straffvärdet sällan har bedömts vara 

fängelse i ett år eller mer, 30:4 st. 2 BrB. Denna påföljd har även förekommit för grovt 

brott, som i MmL hade straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,  

2 § 2 st. MmL.174 För vårdslöst insiderförfarande i MmL har påföljden bestämts till enbart 

böter, och mot bakgrund av påföljderna för uppsåtligt brott är det svårt att tänka sig att 

ett oaktsamt brott skulle ha resulterat i fängelse. I propositionen till de nya 

handelsförbuden anfördes dock att fler insiderbrott bör betraktas som grova och att dessa 

är att se som artbrott, för vilka en fängelsepresumtion bör gälla.175 Vilken betydelse detta 

uttalande får för påföljdsbestämningen för insiderhandel i framtiden är svårt att säga, men 

att alla insiderbrott i framtiden kommer att bestraffas med fängelse är inte troligt mot 

bakgrund av tidigare praxis. Detta innebär att en sanktionsavgift för oaktsam eller ringa 

insiderhandel, som idag hanteras i det administrativa förfarandet, kan få stora ekonomiska 

konsekvenser för den som drabbas, jämfört med en påföljd för ett insiderbrott av 

normalgraden eller de påföljder som före den nya insiderregleringen var aktuella för 

oaktsamt brott. På samma sätt kommer en primär insider som frias från ett åtal om 

                                                
171 Prop. 2016/17:22 s. 221 och s. 225 f.  
172 Stämningsansökan den 20 november 2017 i Stockholms tingsrätts mål B 12032-17. 
173 Jfr 2:1 st. 3 LSM och prop. 2016/17:22 s. 295 f.  
174 I LSM har straffmaximum för grovt brott höjts till sex år, se 2:1 st. 3 LSM.  
175 Jfr prop. 2016/17:22 s. 293 och s. 296 f.  
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insiderbrott på grund av brister ur ett subjektivt hänseende som regel kunna åläggas en 

sanktionsavgift enligt åklagarens andrahandsyrkande, vilken kan vara mycket mer 

ekonomiskt kännbar än vad påföljden för uppsåtligt brott skulle ha varit. Denna 

problematik uppmärksammas till viss del i propositionen till handelsförbuden. 

Regeringen avfärdar dock problematiken och anför att ”[s]traff är dock […] den mest 

ingripande påföljden med andra effekter än rent ekonomiska sådana. En jämförelse 

mellan de direkta ekonomiska konsekvenserna för den enskilde är därför inte 

rättvisande.”176  

Vad som för den enskilde upplevs som mest ingripande är dock inte, annat än 

formellt sett, upp till lagstiftaren avgöra. En person med begränsade ekonomiska resurser, 

vilket de flesta människor har, skulle mycket väl kunna anse att villkorlig dom förenad 

med dagsböter på exempelvis 30 000 kronor177 är att föredra i jämförelse med en 

sanktionsavgift som sannolikt kommer att uppgå till en summa minst tio gånger så hög 

som dagsböterna. Även om en straffrättslig påföljd kan anses förknippad med ett visst 

moraliskt klander av gärningspersonen och kan få sociala konsekvenser finns det inget 

som säger att så inte är fallet i praktiken för den som åläggs att betala en 

sanktionsavgift.178 Förutsatt att långa fängelsestraff inte blir standardpåföljden för 

insiderbrott i framtiden bör sanktionsavgifterna för överträdelser av handelsförbudet i 

MAR inte anses förenliga med skuldprincipens krav på påföljdens proportionalitet, 

oavsett om överträdelsen sker på grund av oaktsamhet eller till en följd av strikt ansvar.  

 

5.2 Europakonventionens oskyldighetspresumtion 
5.2.1 Innebörden av Europakonventionens oskyldighetspresumtion  

EKMR saknar en direkt skuldprincip. I artikel 6 EKMR stadgas dock rätten till en rättvis 

rättegång. En viktig del av denna rättighet är ”oskyldighetspresumtionen” som återfinns 

i artikel 6.2, enligt vilken ”[v]ar och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som 

oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts”. Denna presumtion innebär att ingen 

tilltalad ska betraktas som skyldig för brott utan att dennes skuld fastställts av domstol 

(eller förvaltningsmyndighet) och utan att denne fått möjlighet att försvara sig.179 

Principen skiljer sig därmed från den svenska skuldprincipen på så sätt att den inte kräver 

                                                
176 Prop. 2016/17:22 s. 104. 
177 Jfr Svea hovrätts dom i mål B 1920-16.  
178 Jfr prop. 2016/17:22 s. 224.  
179 Danelius 2015, s. 327. 
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att en straffbestämmelse innehåller subjektiva rekvisit, men däremot uppställer hinder 

mot alltför långtgående skuldpresumtioner.180 

 

5.2.2 Oskyldighetspresumtionen och administrativa sanktionsavgifter 

Vad som avses med ”anklagad för brott” i oskyldighetspresumtionen är inte beroende av 

om en gärning klassificeras som brottslig eller inte enligt nationell rätt, eller vilken typ 

av påföljd som kan följa på gärningen. Istället tillämpas ett materiellt brottsbegrepp 

genom Europadomstolens så kallade Engelkriterier, där det är tillräckligt att ett av 

kriterierna är uppfyllt för att oskyldighetspresumtionen ska anses vara tillämplig. Det 

första kriteriet är om gärningen ”klassificeras som brott i den nationella rätten”. Det andra 

kriteriet rör ”gärningens natur”. Om bestämmelsen är generell och riktar sig mot alla 

medborgare talar det för att det är en straffbestämmelse. Det tredje och sista kriteriet rör 

”påföljdens natur och stränghet”. Om bestämmelsens föreskriver sanktioner av 

avskräckande och bestraffande karaktär, snarare än av kompenserande karaktär, är den 

en straffbestämmelse.181 Att administrativa sanktionsbestämmelser, trots att de inte är 

straffbestämmelser enligt svensk rätt, därmed kan ha en straffrättslig natur enligt EKMR 

står klart.182 Vid införlivandet av MAR och MAD konstaterades att även om det 

administrativa handelsförbudet varken enligt svensk rätt eller EU-rätt är straffrättsligt183 

så bör det anses ha en straffrättslig natur enligt Engelkriterierna. Detta motiverades med 

att sanktionsavgifterna för insiderhandel har inslag av bestraffning för ett otillåtet 

beteende, och att Europadomstolen i målet Grande Stevens mot Italien184 ansett att höga 

sanktionsavgifter avseende marknadsmanipulation är straffrättsliga till sin natur. Det 

administrativa sanktionsförfarandet för insiderhandel utgör därför en anklagelse om brott 

i EKMR:s mening, åtminstone i de fall förfarandet leder till en sanktionsavgift.185 Detta 

innebär att artikel 6.2 EKMR generellt sett blir tillämplig även på det administrativa 

handelsförbudet. 

                                                
180 Jfr Asp 2011, s. 116 och Le Compte, Van Leuven och De Meyre mot Belgien, ansökan nr 6878/75; 
7238/75, dom av den 23 juni 1981, p. 51. 
181 Engel m.fl. mot Nederländerna, ansökan nr 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, dom av den 
8 juni 1976, p. 82. 
182 Warnling-Nerep 2010, s. 153.   
183 Se dock avsnitt 5.3.3 angående det EU-rättsliga brottsbegreppet. 
184 Grande Stevens mot Italien, ansökan nr 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 och 18698/10, dom 
av den 4 mars 2014. 
185 Prop. 2016/17:22 s. 102 f.  
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Frågan blir därmed om det strikta ansvaret för primära insiders, vilket har likheter med 

en skuldpresumtion, kan vara förenligt med artikel 6.2 EKMR. Frågan har varit uppe till 

prövning i Europadomstolen i målet Salabiaku mot Frankrike186. Målet rörde skuld-

presumtioner och domstolen konstaterade att sådana presumtioner inte är oförenliga med 

oskyldighetspresumtionen, förutsatt att dessa hålls inom vissa gränser mot bakgrund av 

vad som står på spel och den misstänktes rätt till försvar. I målet hade den franska 

domstolen tillämpat presumtionen med försiktighet och beaktat faktorer som pekade på 

gärningspersonens skuld. Europadomstolen uttalade sig även om strikt ansvar och 

konstaterade att konventionsstaterna under vissa villkor har rätt att grunda straffansvar på 

rent objektiva faktorer.187  

Dåvarande Regeringsrätten (nu Högsta förvaltningsdomstolen) har beaktat 

Europadomstolens uttalanden i Salabiaku mot Frankrike i relation till skattetilläggen i 

svensk rätt. I RÅ 2000 ref. 66 anförde Regeringsrätten att om skattetillägg ska grundas på 

strikt ansvar krävs det att den som åläggs skattetillägget ges möjlighet till ett försvar som 

grundar sig på subjektiva omständigheter. Regeringsrätten konstaterade därefter att de så 

kallade eftergiftsgrunderna i 51:1 skatteförfarandelagen (2011:1244) möjliggör för den 

skattskyldige att i vissa fall undgå skattetillägget och att detta, tillsammans med en 

nyanserad och inte alltför restriktiv prövning av domstolen, var tillräckligt för att undvika 

en konflikt med artikel 6.2 EKMR. Detta bekräftades senare av Europadomstolen i målen 

Janosevic mot Sverige188 och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige189. 

Regeringsrätten kom även att tillämpa dessa principer på insiderpersoners 

anmälningsskyldighet för innehav av finansiella instrument enligt AnmL i RÅ 2004 ref. 

17. Regeringsrätten anförde även här att domstolen i varje enskilt fall måste göra en 

nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning av om det finns förutsättningar för att helt 

eller delvis sätta ned sanktionsavgiften (genom jämkning). På vilket sätt subjektiva 

omständigheter ska beaktas har även diskuterats i doktrinen. Där har bland annat 

föreslagits att detta kan göras genom möjligheten att jämka sanktionsavgiften.190 

 

 

 

                                                
186 Salabiaku mot Frankrike, ansökan nr 10519/83, dom av den 7 oktober 1988. 
187 Salabiaku mot Frankrike, p. 27–30. 
188 Janosevic mot Sverige, ansökan nr 34619/97, dom av den 23 juli 2002. 
189 Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, ansökan nr 36985/97, dom av den 23 juli 2002.  
190 Se Warnling-Nerep 2010, s. 151 f.  
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5.2.3 Det administrativa handelsförbudets förhållande till oskyldighetspresumtionen 

För att det strikta ansvaret i MAR:s handelsförbud ska vara förenligt med 

oskyldighetspresumtionen i 6.2 EKMR krävs enligt det ovan anförda att den som 

misstänks för en överträdelse har möjlighet att försvara sig på subjektiva grunder.  

I 5:17 kompletteringslagen anges att Finansinspektionen eller Stockholms tingsrätt191 i 

vissa fall får avstå från att förelägga en person att betala sanktionsavgift. Detta är möjligt 

om överträdelsen av handelsförbudet har varit ringa192 eller ursäktlig, om personen i fråga 

gör en rättelse, om tillräckliga åtgärder redan vidtagits mot personen, till exempel av 

börsens disciplinnämnd, eller om det annars finns särskilda skäl. Som exempel på 

särskilda skäl anges i förarbetena att personen i fråga är mycket ung eller om det är 

uppenbart att överträdelsen begåtts av förbiseende.193 Det senare av dessa exempel måste 

anses innebära att det är möjligt att hävda avsaknad av uppsåt eller oaktsamhet för att 

undgå sanktionsavgift. Bestämmelsen liknar eftergiftsgrunderna för skattetillägg, med 

den viktiga skillnaden att kompletteringslagen inte medger delvis eftergift, eller 

jämkning, av sanktionsavgiften. Möjligheten att avstå från sanktionsavgift bygger istället 

på en ”allt eller inget-princip”. Mot bakgrund av att kompletteringslagen inte innehåller 

någon jämkningsregel är det intressant att regeringen i förarbetena till den nya 

insiderregleringen anförde att om en primär insider ”av särskild anledning inte har haft 

möjlighet att avgöra om informationen var insiderinformation, t.ex. hade anledning att 

utgå från att den var offentliggjord, torde jämkningsregler kunna tillämpas”.194 Vilka 

jämkningsregler som här avses är oklart.  

 Avsaknaden av jämkningsregler kan dock förklaras med att sanktionsavgifterna för 

insiderhandel, till skillnad från exempelvis skattetillägget som utgår enligt schablon, 

bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, genom vad som liknar en 

straffmätning.195 Detta innebär att det vid beräkningen av sanktionsavgiften bland annat 

ska tas hänsyn till ”graden av ansvar” hos personen som begått överträdelsen,  

5:15 kompletteringslagen. Det bör därför finnas utrymme att beakta brister i subjektivt 

hänseende även hos primära insiders vid avgörandet av sanktionsavgiftens storlek.  

                                                
191 4:6 st. 1 LSM med hänvisning till 5:17 kompletteringslagen.  
192 Med ringa avses inte ”ringa brott” i straffrättslig bemärkelse. Istället avses ”bagatellartade överträdelser” 
av handelsförbudet, se prop. 2016/17:22 s. 391.  
193 Prop. 2016/17:22 s. 227 och s. 391. 
194 Prop. 2016/17:22 s. 235.  
195 Jfr 49:11–21 skatteförfarandelagen och 5:15–18 kompletteringslagen. Se även avsnitt 5.1.3.4 ovan. 
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Kompletteringslagen kan därmed anses innehålla förutsättningar för att beakta subjektiva 

omständigheter. För att sanktionsavgifterna ska vara förenliga med EKMR krävs dock att 

dessa förutsättningar inte tillämpas för restriktivt. En ordning där en primär insider i 

princip aldrig helt kan undgå en sanktionsavgift till följd av uppsåtsbrist vore inte 

acceptabel. På samma sätt krävs att beaktandet av subjektiva omständigheter faktiskt får 

genomslag i storleken på sanktionsavgifterna, på ett sätt som kan likställas med en 

jämkning. Mot bakgrund av att sanktionsavgifterna för insiderhandel kan väntas bli 

generellt sett höga och att en total befrielse från sanktionsavgift kräver att den subjektiva 

bristen är uppenbar men inte ens då är obligatorisk, finns dock en risk för att subjektiva 

omständigheter inte kommer att beaktas i tillräckligt stor utsträckning för att det strikta 

ansvaret för primära insiders ska uppfylla EKMR:s krav.  

 

5.3 Oskyldighetspresumtionen och skuldprincipen i EU-rätten 
5.3.1 EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen 

I artikel 6.3 FEU fastslås att de grundläggande rättigheterna i EKMR ingår i EU-rätten 

som allmänna principer, och ska därmed beaktas av såväl medlemsstaterna som EU:s 

institutioner. EU har även en egen rättighetskatalog, EU:s rättighetsstadga (stadgan), som 

utgör en del av EU:s primärrätt och aktualiseras när EU:s institutioner och medlems-

staterna ”tillämpar EU-rätten”. 196 I artikel 52.3 stadgan regleras dess förhållande till 

EKMR. Här fastslås att i den mån rättigheterna i stadgan motsvarar rättigheterna i EKMR 

ska stadgans rättigheter åtminstone ges samma innebörd och räckvidd som rättigheterna 

i EKMR. Detta hindrar dock inte att stadgan erbjuder ett högre skydd.197 När EU-rätten 

får genomslag i svensk rättstillämpning, så som MAR:s regler får, är det därför relevant 

att utreda om stadgan är tillämplig och om den i så fall erbjuder ett högre rättighetsskydd 

än EKMR. 

 

5.3.2 Stadgans oskyldighetspresumtion 

I artikel 48.1 stadgan fastslås en oskyldighetspresumtion enligt vilken den som blivit 

anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig tills dennes skuld är lagligen 

fastställd. Till skillnad från EKMR:s oskyldighetspresumtion har stadgans oskyldighets-

presumtion ansetts vara tillämplig både på straffrättsliga och förvaltningsrättsliga, eller 

                                                
196 Jfr art. 51 stadgan och Schmauch 2017, s. 71. 
197 Bernitz 2016, s. 721 och Schmauch 2017, s. 71.  
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administrativa, lagöverträdelser.198 Det har dock diskuterats om stadgans oskyldighets-

presumtion endast är tillämplig på administrativa sanktionsbestämmelser som innehåller 

subjektiva rekvisit.199 Precis som i EKMR hindrar stadgans oskyldighetspresumtion inte 

nödvändigtvis en presumtion om skuld, förutsatt att presumtionen kan motbevisas.200 På 

samma sätt är inte strikt ansvar oförenligt med oskyldighetspresumtionen, så länge rätten 

till försvar så som den uttrycks i Salabiaku mot Frankrike respekteras.201 Det är därför 

oklart om stadgans oskyldighetspresumtion över huvud taget är tillämplig på 

administrativa sanktionsbestämmelser med strikt ansvar. Även om så vore fallet ställer 

presumtionen troligtvis inte högre rättssäkerhetskrav än vad EKMR gör gällande strikt 

ansvar vid administrativa sanktioner.  

 

5.3.3 En EU-rättslig skuldprincip 

Av intresse för det strikta ansvarets förenlighet med EU-rätten är däremot frågan om EU-

rätten även innehåller en skuldprincip, motsvarande den svenska skuldprincipen, som är 

tillämplig på administrativa sanktionsavgifter, och om principen skulle förhindra att 

sådana sanktioner för överträdelser av EU-rätten baseras på strikt ansvar. Att EU:s straff-

rätt bygger på en skuldprincip står klart, och det har anförts att denna ska ges ställning 

som en allmän princip inom EU-rätten.202 Frågan om skuldprincipen ställer krav på en 

prövning av subjektiva rekvisit för utdömandet av administrativa sanktionsavgifter är 

däremot mer osäker. I EU-domstolens praxis har frågan diskuterats i förslag till 

avgöranden. Generaladvokat Kokott har där anfört att skuldprincipen måste anses gälla 

även de delar av förvaltningsrätten som liknar straffrätten.203 Ett liknande ställnings-

tagande har gjorts av Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer.204 Detta har dock inte 

bekräftats av EU-domstolen, och dessutom förekommer strikt ansvar vid flertalet 

administrativa sanktionsbestämmelser, vilket talar för att skuldprincipen inte är generellt 

tillämplig på administrativa bestämmelser.205 

                                                
198 Schmauch 2017, s. 76 f. och Lebeck 2016, s. 688 f.  
199 Schmauch 2017, s. 76 f. 
200 Lebeck 2016, s. 692 ff. Se även mål C‑45/08, p. 54. 
201 Sayers 2014, s. 1323. 
202 Se Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande föredraget den 28 februari 2013 i mål C‑681/11 
Schenker & Co. AG m.fl., EU:C:2013:126, p. 41. Se även Lebeck 2016, s. 696 f. och Rådet 2009, p. 6–8. 
203 Se Generaladvokat Kokott, mål C‑681/11 Schenker & Co., p. 40–44. 
204 Se Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande föredraget den 24 januari 2008 i de 
förenade målen C-55/07 och C-56/07 Michaeler m.fl., EU:C:2008:42, p. 56. 
205 Jfr Lebeck 2016, s. 697. 
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I sammanhanget är det dock relevant att diskutera vad som enligt EU är straffrätt och vad 

som är förvaltningsrätt. En utgångspunkt skulle kunna vara att endast bestämmelser som 

har sin grund i EU:s straffrättsliga kompetens är EU-straffrätt, medan sanktions-

bestämmelser som återfinns i förordningar som MAR är förvaltningsrättsliga. Detta tycks 

ha varit regeringens ståndpunkt vid implementeringen av MAR och MAD.206 I EU-rätten 

saknas dock en heltäckande definition av begreppet kriminalisering. EU-domstolen har 

emellertid i fråga om tillämpligheten av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 50 stadgan 

anslutit sig till Europadomstolens Engelkriterier, för att avgöra om en administrativ 

sanktion, skattetillägg, hade straffrättslig karaktär”.207 Det vore märkligt om inte 

Engelkriterierna skulle kunna tillämpas i förhållande till EU:s och stadgans övriga 

straffrättsliga principer och rättigheter, särskilt mot bakgrund av att dessa principer och 

rättigheter som lägst ska motsvara EKMR.208 Som redan konstaterats bör Engelkriterierna 

få till följd att handelsförbudet i MAR, till följd av de höga sanktionsavgifterna, är av 

straffrättslig karaktär. Den EU-rättsliga skuldprincipen skulle därför mycket väl kunna 

vara tillämplig på handelsförbudet i MAR. Det strikta ansvaret för primära insiders skulle 

då strida mot den EU-rättsliga skuldprincipen som får anses vara en inom EU allmän 

rättsprincip, något som i sin tur skulle kunna utgöra grund för ogiltighetstalan mot 

MAR.209 

 Det bör även noteras att den EU-rättsliga skuldprincipen, likt den svenska, har 

ansetts innehålla ett krav på att sanktioners proportionalitet.210 Eftersom MAR inte 

innehåller några miniminivåer för sanktionsavgifter och eftersom storleken på dessa 

beslutas på nationell nivå, är denna del av EU:s skuldprincip mindre relevant här.211  

 

5.4 Sammanfattning och kommentarer 
5.4.1 Den svenska skuldprincipen 

Trots att skuldprincipen är en grundläggande rättssäkerhetsprincip för den svenska 

straffrätten har den inte ansetts fullt så betydelsefull när det kommer till straffliknande 

                                                
206 Se prop. 2016/17:22 s. 103. 
207 Lebeck 2016, s. 711 och EU-domstolens dom av den 26 februari 2013 i mål C‑617/10 Åkerberg 
Fransson, EU:C:2013:105, p. 37 med hänvisning till EU-domstolens dom av den 5 juni 2012 i mål 
C‑489/10 Bonda, EU:C:2012:319, p. 37. Se även Bernitz 2016, s. 803 f. 
208 Art. 52.3 stadgan. Jfr också Lebeck 2016, s. 711 och s. 731. 
209 Jfr Bernitz och Kjellgren 2014, s. 207 och Hettne m.fl. 2011, s. 73 f. 
210 Se t.ex. Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers, de förenade målen C-55/07 och C-56/07 Michaeler,  
p. 57. 
211 Jfr art. 30.2.i.i och 31.1 MAR.   
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sanktionsavgifter. Skuldprincipen har däremot kommit till uttryck genom riktlinjer för 

sanktionsbestämmelsernas utformning. Det administrativa sanktionssystem som nu finns 

för insiderhandel har dock inte utformats med hänsyn vare sig till straffrättens 

skuldprincip eller till de nämnda riktlinjerna. Detta har fått till följd att ett strikt ansvar 

föreskrivs för primära insiders trots att det finns betydande svårigheter att klarlägga det 

förbjudna området vid insiderhandel, vilket kan göra det svårt för enskilda att förstå 

innebörden av sitt handlande. Insiderhandel är därför en sådan gärningstyp där en 

subjektiv prövning bör ske av rättssäkerhetsskäl, oavsett gärningspersonens förmodade 

kunskaper om insiderreglerna, vilket också uppmärksammats i tidigare lagstiftnings-

ärenden om insiderhandel.  

Vidare är sanktionsavgifternas storlek i nuläget mycket svår att förutse för enskilda, 

vilket även det går emot riktlinjerna som uppställts för sanktionsbestämmelser. Dessutom 

finns en risk att sanktionsavgifternas storlek, mot bakgrund av det höga avgiftstaket och 

syftet med MAR, ofta kommer att sättas väldigt högt i förhållande till påföljderna för den 

insiderhandel som är kriminaliserad. Detta riskerar att sätta påföljdssystemets ekvivalens 

ur spel, och i värsta fall uppmuntra den som står åtalad för insiderhandel att erkänna 

insiderbrott, istället för att riskera en mycket hög sanktionsavgift.  

 Slutligen bör det dock uppmärksammas att de riktlinjer som finns för utformningen 

av administrativa sanktionsbestämmelser är just riktlinjer. Det fanns därmed ingen 

egentlig skyldighet att ta hänsyn till dessa vid utformningen av de nya insiderreglerna. 

När ett straffrättsligt och ett administrativt system används parallellt för att beivra samma 

gärningar, som i fallet med insiderhandel, vore det dock lämpligt att försöka få dessa 

system att harmonisera med varandra, även ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta är av 

särskild betydelse då sanktionsavgifterna mycket väl kan anses vara minst lika ingripande 

för den enskilde som de straffrättsliga påföljderna. Att motivera ett strikt ansvar och höga 

sanktionsavgifter med att skuldprincipen inte är ”tvingande” vid administrativa 

sanktionsbestämmelser är dessutom inte särskilt imponerande för ett land som gör 

anspråk på att vara en rättsstat.  

 

5.4.2 Europakonventionens oskyldighetspresumtion 

Europakonventionen innehåller inte en direkt skuldprincip på samma sätt som den 

svenska straffrätten. Däremot finns en oskyldighetspresumtion som får betydelse för hur 

strikt ansvar får användas i de nationella rättsordningarna, och som är tillämplig även på 

det administrativa handelsförbudet. Oskyldighetspresumtionen hindrar inte att strikt 
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ansvar används men ställer krav på att det ska vara möjligt för den som anklagas för en 

överträdelse grundad på strikt ansvar att försvara sig på subjektiva grunder. Detta krav 

har ansetts vara uppfyllt om det finns möjlighet till jämkning eller ansvarsbefrielse 

grundat på subjektiva hänsyn. Sanktionsavgifterna för insiderhandel är inte möjliga att 

jämka, men däremot ska storleken på dessa avgöras med beaktande av omständigheterna 

i det enskilda fallet. Till de omständigheter som ska beaktas hör bland annat ”graden av 

ansvar”, vilket får antas syfta på subjektiva omständigheter hänförliga till den anklagade. 

Vidare finns enligt 5:17 kompletteringslagen och 4:6 LSM en möjlighet för 

Finansinspektionen eller domstolen att helt avstå från ingripande, bland annat om det är 

uppenbart att överträdelsen begåtts av förbiseende.  

Det finns därmed förutsättningar för att det strikta ansvaret för insiders ska vara 

förenligt med Europakonventionens oskyldighetspresumtion. Dessa förutsättningar får 

dock inte ges en alltför restriktiv tillämpning på ett sådant sätt att avsaknaden av uppsåt 

eller oaktsamhet i praktiken inte har någon betydelse för sanktionsavgiftens storlek. 

 

5.4.3 Den EU-rättsliga skuldprincipen 

EU:s rättighetsstadga innehåller en oskyldighetspresumtion liknande den i Europa-

konventionen. Det är dock osäkert om presumtionen överhuvudtaget är tillämplig på 

administrativa sanktioner, och om den ställer högre krav än EKMR vad gäller 

användningen av strikt ansvar.  

 Vad som däremot är av intresse är frågan om EU-rätten innehåller en skuldprincip 

som är tillämplig på MAR:s handelsförbud. Att EU-straffrätten ska respektera 

skuldprincipen och att straffbestämmelser därför inte ska bygga på ett strikt ansvar står 

klart. EU:s brottsbegrepp är dessutom troligtvis vidare än det svenska brottsbegreppet, 

och kan därför omfatta den administrativa sanktionsbestämmelsen för insiderhandel, trots 

att det administrativa handelsförbudets rättsliga grund inte är EU-straffrättslig. Det kan 

därför diskuteras om det administrativa handelsförbudet och dess sanktionsavgifter, när 

de grundas på ett strikt ansvar, verkligen är förenligt med EU-rättens grundläggande 

principer. Detta kan vara värt att uppmärksamma för en primär insider som anser sig 

felaktigt ha fått ett sanktionsföreläggande eller en dom om sanktionsavgift riktad mot sig. 

Denna person skulle kunna föra en indirekt ogiltighetstalan i enlighet med artikel 267 
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FEUF, och därigenom få till stånd en ogiltighetsprövning av det administrativa handels-

förbudet i EU-domstolen.212 

 

6 Det administrativa handelsförbudet ur ett  

lojalitets- och effektivitetsperspektiv 
6.1 Inledning 
Av vad som framgått av föregående avsnitt står det klart att det administrativa 

handelsförbudet inte uppfyller den straffrättsliga skuldprincipens krav. Eftersom denna 

uppsats utgår från ett rättssäkerhetsperspektiv är det emellertid av intresse att diskutera 

om det avsteg från skuldprincipen som görs genom det strikta ansvaret i det 

administrativa handelsförbudet ändå kan anses vara nödvändigt och därmed godtagbart. 

Det administrativa handelsförbudet motiverades som framgått dels av ett förmodat EU-

rättsligt krav på strikt ansvar för primära insiders, dels av att det kunde leda till ett mer 

effektivt beivrande av insiderhandel. I det följande kommer därför dessa två argument att 

analyseras. 

 

6.2 MAR:s krav på administrativt sanktionssystem med strikt ansvar  
I förarbetena till den nya insiderregleringen ansågs MAR kräva att ett handelsförbud med 

strikt ansvar för primära insiders infördes i medlemsstaterna. Eftersom strikt ansvar inom 

straffrätten strider mot skuldprincipen menade regeringen att ett administrativt 

handelsförbud var nödvändigt för att uppfylla MAR:s krav.213 Eftersom det råder en 

lojalitetsplikt för Sverige gentemot EU är detta i och för sig ett bra argument för att det 

var nödvändigt att införa ett administrativt sanktionssystem, då det genom ett sådant anses 

vara möjligt att tillämpa strikt ansvar.  

Det är går emellertid att ifrågasätta om MAR:s handelsförbud verkligen innehåller 

ett absolut krav på strikt ansvar för primära insiders. I MAR:s handelsförbud föreskrivs 

visserligen inte uttryckligen något subjektivt rekvisit för primära insiders. För sekundära 

insiders föreskrivs däremot uppsåt eller oaktsamhet.214 Istället för ett krav på strikt ansvar 

för primära insiders skulle detta kunna tolkas som ett förbud mot strikt ansvar för 

                                                
212 Jfr Bernitz och Kjellgren 2014, s. 217 f.  
213 Prop. 2016/17:22 s. 99.  
214 Jfr art. 8.4 MAR. 
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sekundära insiders. I sammanhanget kan noteras att även 2003 års marknads-

missbruksdirektiv innehöll en uppdelning mellan primära och sekundära insiders, och att 

ett skuldkrav även där endast uppställdes för sekundära insiders.215 Vid införlivandet av 

direktivet i svensk rätt diskuterades dock inte om detta innebar ett krav på strikt ansvar 

för vissa personer. Tvärtom anfördes att strikt ansvar inte är lämpligt vid insiderhandel.216 

En liknande tolkning har även gjorts i propositionen till implementeringen av artikel 67 i 

EU:s kapitaltäckningsdirektiv217, vilken ställer krav på att administrativa sanktioner, 

däribland mycket höga sanktionsavgifter, kan riktas mot fysiska personer i 

ledningspositioner i vissa finansiella företag. Här anfördes att även om artikel 67 inte 

uppställer något subjektivt rekvisit för ansvar så bör det inte hindra att en medlemsstat 

inför ett sådant. Regeringen ansåg det här vara lämpligt med ett krav på uppsåt eller grov 

oaktsamhet, vilket bland annat motiverades med sanktionernas ”straffrättsliga karaktär”. 

I samband med detta anfördes att ”[e]nligt grundläggande straffrättsliga principer bör det 

inte utdömas sanktioner av straffliknande karaktär utan att personen i fråga i något 

avseende har visat uppsåt eller oaktsamhet”.218  

  Enligt MAR är det även möjligt för medlemsstaterna att inte tillämpa det 

administrativa handelsförbudet i MAR om motsvarande gärningar istället är kriminal-

iserade i medlemsstaten.219 Detta kan tolkas som en konsekvens av att straffrättsliga 

påföljder anses vara mer effektiva än sanktionsavgifter ur ett EU-rättsligt perspektiv, 

eftersom de bättre markerar klander än vad administrativa sanktioner gör.220 Som 

framgått i avsnitt 5.3.3 bygger EU:s straffrätt på skuldprincipen. MAR:s handelsförbud 

skulle mycket väl kunna anses utgöra EU-straffrätt, vilket i sin tur skulle innebära att 

MAR inte kan kräva ett strikt ansvar för primära insiders utan att bryta mot EU:s allmänna 

rättsprinciper. Även om skuldprincipen inte kan anses tillämplig på MAR:s handels-

förbud så är den definitivt tillämplig på EU:s straffrätt. Mot bakgrund av detta vore det 

orimligt om MAR medger att medlemsstaterna får ha ett renodlat straffrättsligt 

handelsförbud men samtidigt kräver att ett sådant ska bygga på ett delvis strikt ansvar.  

                                                
215 Jfr art. 2.1 och art. 4 2003 års marknadsmissbruksdirektiv.  
216 Jfr diskussionen i prop. 2004/05:142 s. 43 ff. och s. 57. 
217 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG 
och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG. 
218 15:1 a lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och prop. 2014/14:57 s. 42 f.  
219 Art. 30.1 MAR.  
220 Jfr avsnitt 2.2 och skäl 5–6 och 8 MAD.  



 61 

Sammantaget innebär detta att det antagligen hade varit möjligt att inte införa ett 

administrativt handelsförbud i svensk rätt, utan att för den sakens skull behöva 

introducera ett strikt ansvar för primära insiders i kriminaliseringen av insiderhandel. 

Med tanke på den negativa inställning mot det administrativa förfarandet och det strikta 

ansvaret som funnits i tidigare lagstiftningsärenden hade det inte varit särskilt 

chockerande om regeringen även nu utnyttjat möjligheten till att inte införa en sådan 

reglering. Om ett administrativt handelsförbud, precis som nu, ändå har införts bör inte 

MAR tolkas som att förbudet måste bygga på ett strikt ansvar för primära insiders. Det 

borde därför vara möjligt att i kompletteringslagen föreskriva att ett ingripande ska ske 

mot den som ”av oaktsamhet” bryter mot handelsförbudet i MAR.221 Så har åtminstone 

gjorts vid kriminaliseringar av överträdelser av bestämmelser utan subjektiva rekvisit i 

EU-förordningar, och det är svårt att se varför det inte vore möjligt att även göra det vid 

sanktionsbestämmelser.222 

 Vad som däremot behöver uppmärksammas är att även om Sverige valt att inte 

införa ett administrativt förfarande, skulle MAR fortfarande kräva att kriminaliseringen 

av insiderhandel fullt ut motsvarar MAR:s handelsförbud ur ett objektivt hänseende.223 

Detta skulle kräva att det straffrättsliga handelsförbudet utvidgas till att exempelvis 

omfatta handel under privata förhållanden. I praktiken skulle skillnaden dock inte bli så 

stor, eftersom detta med dagens reglering ändå är förbjudet genom det administrativa 

handelsförbudet.  

 

6.3 Det administrativa handelsförbudets effektivitet 
Det är knappast en slump att propositionen till de nya insiderreglerna fått just namnet 

”Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk”. 224 Ett viktigt argument för att genomföra 

förändringen av insiderregleringen och införa ett administrativt handelsförbud var just 

strävan efter ett mer effektivt beivrande av insiderhandel. Den bristande rättssäkerheten 

ur ett svenskt skuldperspektiv gällande det administrativa handelsförbudet skulle 

möjligtvis kunna vägas upp om förbudet visar sig vara effektivt och ändamålsenligt.225  

                                                
221 Jfr 5:1 kompletteringslagen. 
222 Jfr t.ex. 29:2 b p. 4 a) miljöbalken (1998:808).  
223 Jfr art. 30.1 MAR.  
224 Prop. 2016/17:22.  
225 Jfr avsnitt 2.1. 
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En ingående diskussion om insiderregleringens effektivitet fördes i betänkandet som 

föregick propositionen. Här uppmärksammades att kritik länge riktats mot den 

straffrättsliga insiderregleringen ur ett effektivitetsperspektiv, och att ett administrativt 

handelsförbud även tidigare har föreslagits för att råda bot på detta.226 Mot bakgrund av 

en rapport från Finansmarknadskommittén, författad av Mårten Knuts, konstaterades 

dock att det inte är visat att länder med administrativa handelsförbud eller parallella 

sanktionssystem har haft ett högre antal utdömda sanktioner för insiderhandel än vad 

Sverige har haft. I länder med parallella sanktionssystem tycks dessutom det 

straffrättsliga förfarandet användas i högre utsträckning än det administrativa.227  

Vidare presenterades statistik enligt vilken lagförda fall av insiderhandel var relativt 

lågt i förhållande till antalet anmälda brottsmisstankar. Marknadsmissbruksutredningen 

ansåg dock att detta inte bör tas till intäkt för att den straffrättsliga regleringen varit 

ineffektiv, eftersom det inte går att mäta effektivitet i förhållandet mellan antalet 

brottsmisstankar och antalet lagföringar. Dessutom menade utredningen att det höga 

antalet anmälda brott kan förklaras av att marknaden de senaste åren hade varit skakig, 

och att detta har lett till att de finansiella institutens kontrollsystem för insiderhandel har 

gett felaktiga utslag.228 Det straffrättsliga handelsförbudet ansågs dessutom, oavsett 

antalet lagföringar, ha en allmänpreventiv verkan. Mot bakgrund av dessa argument 

konstaterades slutligen att det inte med säkerhet går att säga om införandet av ett 

administrativt handelsförbud ökar effektiviteten i beivrandet av insiderhandel.229 

Dessutom anfördes att det inte är möjligt att vid införandet av sanktionsavgifter enbart 

beakta effektivitetsaspekter, utan att också rättssäkerhetskrav beaktas.230  

Marknadsmissbruksutredningen anförde därefter att det står klart att det 

straffrättsliga handelsförbudet innehåller vaga och svårtolkade rekvisit vilket försvårar 

lagföringen, och att detta kan förstås som att insiderhandel inte lämpar sig för en 

straffrättslig reglering. Dessutom, menade utredningen, uppmärksammas insidermål ofta 

i media, och det faktum att uppmärksammade mål resulterar i ogillade åtal riskerar att 

försämra förtroendet för lagstiftningen. En fullharmonisering av svensk rätt med MAD 

och MAR skulle dock kunna underlätta tolkningen och tillämpningen av 

                                                
226 SOU 2014:46 s. 182 f. 
227 SOU 2014:46 s. 180. Se även Knuts 2011, s. 21.  
228 SOU 2014:46 s. 198.  
229 SOU 2014:46 s. 200 ff.  
230 SOU 2014:46 s. 194. 
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handelsförbuden, och Finansinspektionens möjlighet att besluta om sanktioner antas 

kunna leda till kortare utredningstider och en mer effektiv lagföring.231  

 Det är intressant att utredningen dels konstaterar att det inte kan fastställas att ett 

administrativt handelsförbud ökar effektiviteten i lagföringen av insiderhandel, dels är 

medveten om att rättssäkerhetskrav måste ställas även på administrativa sanktioner, men 

trots detta väljer att förespråka ett administrativt handelsförbud. Argumentet att insider-

handel inte lämpar sig för straffrättslig lagstiftning på grund av svårtolkade rekvisit är ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv mycket bakvänt. Ett förbud som utformats på ett otydligt sätt 

kan i sig anses rättsosäkert för den enskilde,232 och det borde då vara av särskild vikt att 

en prövning, inte minst av gärningspersonens skuld, sker i domstol. Att en 

fullharmonisering av EU-rätten sker genom ett administrativt förbud är också ett märkligt 

argument, eftersom tolkningen och tillämpningen av straffrättsliga bestämmelser som 

grundar sig på MAR och MAD i regel ska göras EU-konformt.233 En effektivitetsökning 

genom att Finansinspektionen övertar en del av utredningarna och besluten om 

insiderhandel är däremot mer trovärdig. Mot detta talar dock den ovan nämnda 

forskningen av Mårten Knuts, enligt vilken det straffrättsliga förfarandet ofta föredras 

trots att ett administrativt system finns tillgängligt. I sammanhanget kan det vara värt att 

uppmärksamma att Finansinspektionen tog emot 368 anmälningar om insiderhandel 

under 2017, men utredde trots detta inte någon överträdelse av det administrativa 

handelsförbudet.234 Det finns även risk för att de som får ett sanktionsföreläggande från 

Finansinspektionen mot sig kommer att känna sig orättvist utpekade, särskilt om 

sanktionen har grundats på strikt ansvar. Dessa personer kommer då sannolikt inte att 

godkänna föreläggandet utan istället ta prövningen till domstol, vilket definitivt minskar 

den eftersträvade effektiviteten i det administrativa förfarandet.235 Slutligen måste det 

även konstateras att argumentet gällande att ogillade åtal sprids i media och att det får en 

negativ effekt för kriminaliseringen är helt irrelevant när det är fråga om att motivera en 

begränsning rättssäkerheten.   

                                                
231 SOU 2014:46 s. 199 och s. 202. 
232 Asp 2002, s. 270 ff. och Warnling-Nerep 2010, s 176 ff.  
233 Dock inom vissa ramar, jfr Asp 2011, s. 148 ff.  
234 Enligt mailkontakt med Finansinspektionen den 5 januari 2018 och Finansinspektionen 2018. Det 
faktum att Finansinspektionen inte utrett någon insiderhandel under 2017 kan så klart ha olika förklaringar, 
som att de anmälningar som gjorts om insiderhandel vid närmare granskning inte avser ett förbjudet 
beteende. 
235 Jfr prop. 2016/17:22 s. 101 och SOU 2014:46 s. 203.  
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Av de ovan redovisade skälen bör det administrativa förfarandet i sig inte kunna 

motiveras med en ökad effektivitet i beivrandet av insiderhandel, eftersom det helt enkelt 

inte finns stöd för detta påstående. Däremot bör det faktum att det administrativa 

handelsförbudet kommer att fungera som ett skyddsnät för åklagaren vid ogillade åtal om 

uppsåtlig insiderhandel leda till att färre personer som åtalas för insiderhandel kommer 

att gå helt fria från sanktioner. Detta gäller särskilt för primära insiders där det strikta 

ansvaret även kommer att gälla vid prövningen av åklagarens andrahandsyrkande i ett 

brottmål. På så sätt kommer kanske lagföringen av personer misstänkta för insiderhandel 

att öka, men detta kommer att ske på ett sätt som är så rättsosäkert att det knappast är 

motiverat.  

 

6.4 Sammanfattning och kommentarer 
Av det ovan anförda står det klart att det strikta ansvaret för primära insiders, och 

införandet av administrativa sanktioner mot insiderhandel över huvud taget, knappast är 

motiverat mot bakgrund av de argument som anförts i förarbetena. Det är för det första 

mycket tveksamt att EU-rätten ställer sådana kvar på den svenska rätten och för det andra 

är det inte klarlagt att administrativa förbud är mer effektiva än straffrättsliga förbud. 

Mycket tyder dock på att så inte är fallet. Lagstiftaren tycks därför ha varit rätt ute när 

den i tidigare lagstiftningsärenden angående insiderhandel avfärdat förslagen på ett 

administrativt sanktionssystem med argumentet att ett sådant varken vore nödvändigt 

eller rättssäkert. Innan det administrativa handelsförbudet infördes hade det därför varit 

lämpligt att göra en mer ingående utredning av om ett sådant förbud verkligen var 

nödvändigt, tillsammans med en analys av vilka rättssäkerhetsgarantier som stod på spel. 

Även om en sådan utredning och analys hade lett till samma resultat, att ett administrativt 

förbud infördes, hade en noggrann motivering i förarbetena stärkt förtroendet för 

regleringen, och regeringen. Avsaknaden av denna diskussion i propositionen till den nya 

insiderregleringen ger nämligen intrycket av ett försök att dölja regleringens 

rättssäkerhetsbrister. 
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7 Slutsatser och avslutande reflektioner 
7.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats var att analysera det nya administrativa förbudet mot 

insiderhandel, vilket i skrivande stund har varit i kraft i drygt ett års tid. Förhoppningsvis 

har läsaren genom uppsatsen fått upp ögonen för bristerna i det lagstiftningsförfarande 

som föregick regleringen och de rättssäkerhetsproblem som detta har resulterat i. Kanske 

kan den kritik som här förts mot det administrativa sanktionssystemet mot insiderhandel 

bidra till en rättsutveckling mot att högre rättssäkerhetskrav ställs på administrativa 

sanktionsbestämmelser generellt sett. 

 I de följande avsnitten sammanfattas uppsatsens slutsatser i förhållande till de tre 

frågeställningar som uppställdes i det inledande kapitlet. Avslutningsvis presenteras 

några allmänna reflektioner avseende användningen av administrativa sanktions-

bestämmelser i svensk rätt. 

 

7.2 Det administrativa handelsförbudets bakgrund och förhållande till 

det straffrättsliga förbudet 
Den första frågeställningen syftade till att besvara frågan om varför ett administrativt 

handelsförbud kom att införas i svensk rätt, och hur detta förbud förhåller sig till det 

straffrättsliga handelsförbudet. 

Här kan konstateras att den nya insiderregleringen främst föranleddes dels av att 

MAR ansågs kräva detta, dels av att den straffrättsliga regleringen länge kritiserats för att 

vara ineffektiv. Införandet av ett administrativt sanktionssystem antogs kunna 

effektivisera beivrandet av insiderhandel genom att Finansinspektionen gavs möjlighet 

att besluta om sanktioner och genom att ett strikt ansvar infördes för primära insiders. 

Något som är intressant är att införandet av ett administrativt handelsförbud har avfärdats 

i tidigare lagstiftningsärenden på grund av att ett sådant ansetts varken vara nödvändigt 

eller tillräckligt rättssäkert. I förarbetena till den nya insiderregleringen lades dock vikt 

vid nödvändigheten av ett administrativt förbud, samtidigt som rättssäkerhetsfrågor 

uppmärksammades i mycket liten omfattning. 

 De nu parallella sanktionssystemen mot insiderhandel innebär också att en 

straffrättslig och en administrativ bestämmelse förbjuder i stort sett samma gärningar. Det 

straffrättsliga förbudet är dock något snävare än det administrativa förbudet. De två 
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förbuden förhåller sig till varandra på så sätt att uppsåtlig insiderhandel av minst 

normalgraden är kriminaliserad som insiderbrott och ska därmed prövas av domstol på 

talan av åklagare. Oaktsam insiderhandel och uppsåtlig ringa insiderhandel ska däremot 

utredas och prövas av Finansinspektionen, som även får utfärda sanktionsförelägganden. 

För det straffrättsliga förbudet gäller de vanliga straffrättsliga rättssäkerhetsgarantierna, 

som skuldprincipen. I det administrativa förbudet föreskrivs däremot strikt ansvar för 

primära insiders. En speciell och problematisk situation uppstår i och med att åklagaren, 

när denne väcker talan om straffrättslig insiderhandel, i princip är skyldig att i andra hand 

yrka på att en administrativ sanktionsavgift ska utdömas. Detta innebär att det 

administrativa förbudet fungerar som ett skyddsnät för åklagaren, särskilt vid åtal mot 

primära insiders, på så sätt att om åklagaren inte lyckas bevisa den tilltalades skuld så 

kommer den tilltalade i vart fall kunna åläggas en sanktionsavgift. För primära insiders 

kan det därför i praktiken bli mycket svårt att gå fri från sanktion på grund av uppsåtsbrist. 

Vidare innebär det höga taket för sanktionsavgifternas storlek att dessa kan uppgå till 

mycket kännbara summor, betydligt högre än bötesmaximun, vilket skulle kunna 

uppmuntra personer som misstänks för insiderhandel att erkänna ett uppsåtligt brott 

istället för att riskera ett sanktionsföreläggande. Redan här finns därför en 

skuldproblematik, eftersom skuldprincipen innebär att den som inte bär skuld till en 

gärning inte ska straffas, och att storleken på de påföljder som utdöms ska motsvara den 

dömdes skuld.  

  

7.3 Det administrativa handelsförbudet ur ett skuldperspektiv 
Uppsatsens andra frågeställning uppställdes för att utreda hur det administrativa 

handelsförbudet, särskilt det strikta ansvaret och de höga sanktionsavgifterna, förhåller 

sig till skuldprincipen. Skuldprincipen återfinns både i svensk rätt, EKMR och EU-rätten, 

men har olika betydelse och tillämpningsområde i de olika rättsordningarna.  

 I förhållande till den svenska skuldprincipen kan konstateras att denna inte är direkt 

tillämplig på sanktionsbestämmelser som inte är straffrättsliga enligt brottsbalkens 

definition. Däremot har skuldprincipen getts viss betydelse för administrativa sanktioner 

genom utvecklingen av riktlinjer för när ett strikt ansvar är acceptabelt ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och hur sanktionsavgifternas storlek bör bestämmas. Det är 

emellertid tydligt att dessa riktlinjer inte beaktats vid utformningen av de nya 

insiderreglerna.  
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Samtidigt är riktlinjerna just riktlinjer, och det finns därför inget som hindrar att 

skuldprincipen inte beaktas vid utformningen av administrativa sanktionsbestämmelser. 

Insiderhandel är dock en sådan gärning som är direkt olämplig att göra föremål för 

administrativa sanktioner grundade på strikt ansvar. Först och främst beror detta på att 

rekvisitet insiderinformation är så vagt och svårtolkat att det är svårt för både enskilda 

och domstolarna att avgöra när en överträdelse av förbudet har skett. Rekvisitets 

komplicerade utformning innebär också att alla primära insiders inte bör presumeras bära 

skuld till varje överträdelse av förbudet. Utöver detta saknas schabloniserade 

beräkningsmetoder för de potentiellt mycket höga sanktionsavgifterna, vilka istället 

fastställs genom en form av straffmätning. Det är därför mycket svårt för enskilda att 

förutse de ekonomiska konsekvenserna av sitt handlande. I en rättsstat som Sverige är det 

därför mycket olämpligt att i detta fall helt frångå skuldprincipen med motiveringen att 

förbudsbestämmelsen inte är straffrättslig. 

 EKMR ställer vidare upp en oskyldighetspresumtion som är direkt tillämplig på det 

administrativa handelsförbudet. Detta innebär att det måste vara möjligt för den som 

misstänks för insiderhandel att, trots strikt ansvar, grunda ett försvar på subjektiva 

förhållanden. Detta krav borde vara uppfyllt i och med att hänsyn till gärningspersonens 

skuld ska beaktas vid fastställande av sanktionsavgiftens storlek. Det finns även möjlighet 

för Finansinspektionen eller domstolen att avstå från ingripande. Det är dock av yttersta 

vikt att möjligheten till försvar på subjektiv grund inte tillämpas så restriktivt att det i 

praktiken blir omöjligt för en misstänkt att hävda skuldbrist.   

Slutligen innehåller EU-rätten både en oskyldighetspresumtion och en skuldprincip 

med krav på uppsåt och oaktsamhet. Gällande oskyldighetspresumtionen är det inte säkert 

att denna är tillämplig på det administrativa handelsförbudet eller ställer högre krav än 

vad EKMR:s oskuldspresumtion gör. Den EU-rättsliga skuldprincipen gör sig däremot 

gällande för EU:s straffrätt. Eftersom definitionen av vad som är straffrätt utgår från 

EKMR:s definition kan det mycket väl vara så att det strikta ansvaret för primära insiders 

strider mot den EU-rättsliga skuldprincipen. MAR:s handelsförbud skulle därmed kunna 

angripas EU-rättsligt, till exempel genom en indirekt ogiltighetstalan.  
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7.4 Det administrativa förbudet ur ett lojalitets- och 

effektivitetsperspektiv 
Den tredje och sista frågeställningen i denna uppsats var om införandet av det 

administrativa handelsförbudet och det strikta ansvaret för primära insiders kan anses 

motiverat mot bakgrund av de argument som anfördes i förarbetena. Regeringen anförde 

nämligen att MAR innebar ett krav på strikt ansvar, vilket i sin tur krävde att ett 

administrativt sanktionssystem infördes i svensk rätt. Detta kan dock ifrågasättas dels 

eftersom något krav på strikt ansvar inte framgår av MAR, dels eftersom MAR 

uttryckligen medger att medlemsstaterna använder sig av kriminaliseringar istället för 

administrativa förbud. När ett uttryckligt skuldkrav saknats i andra rättsakter från EU har 

detta inte tolkats som ett krav på strikt ansvar. Det är dessutom svårförenligt med den 

EU-rättsliga skuldprincipen att MAR skulle kräva att ett strikt ansvar används för primära 

insiders i medlemsstaternas kriminaliseringar av insiderhandel. Eftersom regeringen har 

byggt argumentet om att MAR kräver strikt ansvar för primära insiders på ett felaktigt 

antagande kan detta argument inte anses motivera införandet av ett administrativt 

handelsförbud och ett strikt ansvar för primära insiders.  

 Vidare anförde regeringen att ett administrativt handelsförbud skulle kunna 

effektivisera beivrandet av insiderhandel. I betänkandet avseende de nya insiderreglerna 

kunde dock ingen sådan potentiell effektivitetsökning fastställas. Inte heller 

Finansinspektionens statistik tyder på att effektiviteten har ökat sedan det administrativa 

handelsförbudet infördes. Det är däremot troligt att de som åtalas för insiderhandel i 

fortsättningen inte kommer kunna gå helt fria från sanktioner på grund av brister i 

subjektivt hänseende. I den bemärkelsen kommer effektiviteten vid beivrandet av 

insiderhandel möjligtvis att öka. Sättet som detta görs på är dock så oförenligt med 

skuldprincipen att det knappast kan anses vara motiverat av effektivitetsskäl.  

 

7.5 Avslutande reflektioner 
I denna uppsats har användningen av administrativa sanktionsbestämmelser, särskilt vid 

insiderhandel, blivit föremål för en del kritik. Det är kanske därför på sin plats att 

uppmärksamma att alla sanktionsbestämmelser inte nödvändigtvis behöver vara ett 

uttryck för lagstiftarens önskan att kringgå straffrättens rättssäkerhetskrav. Valet att 

använda sanktionsavgifter baserade på strikt ansvar istället för straffrättsliga påföljder 
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kan exempelvis vara funktionellt vid massbrottslighet med lågt straffvärde, där över-

trädelser av en regel är enkel både för den enskilde och rättstillämparen att konstatera och 

där sanktionsavgifterna är relativt låga och schabloniserade.236 Typexemplet på en sådan 

förseelse är underlåtenhet att betala parkeringsavgift. I dessa fall kan användandet av 

sanktionsavgift på ett effektivt sätt avlasta rättsväsendet, vara processekonomiskt 

fördelaktigt och fungera preventivt.  

 När sanktionsavgifter grundande på strikt ansvar föreslås för en regelöverträdelse 

är det därför viktigt att i varje enskilt fall analysera om detta är lämpligt i förhållande till 

den aktuella överträdelsen. I sammanhanget bör lagstiftaren beakta vilka effektivitets-

vinster som faktiskt kan uppnås och om dessa över huvud taget kan motivera de 

rättssäkerhetsinskränkningar som ett strikt ansvar innebär. När en administrativ 

sanktionsbestämmelse, som vid insiderhandel, ersätter en tidigare kriminalisering och kan 

föranleda ingripande sanktionsavgifter, bör det i en rättsstat som Sverige inte vara möjligt 

att vid en avvägning mellan effektivitet och rättssäkerhet avfärda de straffrättsliga kraven 

på rättssäkerhet med argumentet att sanktionsbestämmelser inte formellt sett är 

straffrättsliga. Eftersom det redan finns erkända riktlinjer för hur sanktionsbestämmelser 

ska utformas för att inte medföra alltför stora avsteg från rättssäkerheten bör dessa som 

regel beaktas i varje lagstiftningsärende gällande administrativa sanktioner. Riktlinjerna 

skulle dessutom kunna utvecklas ytterligare för att bättre passa dagens användning av 

sanktionsavgifter, som bland annat är ett resultat av den ökade internationaliseringen av 

straffrätten. Kanske är detta något som lagstiftaren bör ta sig an inom en snar framtid. 

Inte heller är det alltid tillräckligt att enbart diskutera sanktionsavgifternas förenlighet 

med dessa riktlinjer och med Europakonventionen. Det kan i vissa fall vara så att även 

EU-rättsliga rättssäkerhetsgarantier måste övervägas.  

Avslutningsvis kan det konstateras att det vid sanktionsbestämmelser som 

innehåller vaga rekvisit med stora tolkningsutrymmen och där sanktionsavgifterna är 

mycket höga och svåra att förutse för enskilda, som vid insiderhandel, är svårt att på något 

sätt motivera den inskränkning av rättssäkerhet som ett strikt ansvar medför. När 

sanktionsbestämmelser ändå införs så bör anledningen till detta motiveras och 

bestämmelsernas eventuella rättssäkerhetsbrister redovisas. Sanktionsavgifter kan vara 

mycket praktiska och användbara, men det går inte att bortse från att de också kan 

innebära stora avsteg från straffrättens rättssäkerhetskrav. Lagstiftaren bör därför inte 

                                                
236 Jfr Zila 1992, s. 112 ff. 
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försöka dölja detta genom att inte behandla rättssäkerhetsfrågor i förarbetena. Särskilt 

beklämmande blir det när lagstiftaren försöker sig på försköningar som att en 

sanktionsavgift är mindre ingripande för den enskilde än vad en straffrättslig påföljd är, 

trots att sanktionsavgifternas storlek mycket väl kan uppgå till flera årslöner för den som 

drabbas. Ett bra exempel på detta återfinns just i propositionen till den nya 

insiderregleringen: ”I vissa fall kan även de administrativa sanktionerna – främst 

sanktionsavgifter – bli mycket kännbara och i andra fall kan straffrättsliga påföljder 

stanna vid villkorlig dom och dagsböter. Straff är dock enligt regeringens mening den 

mest ingripande påföljden […] [min kurs.].”237 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
237 Prop. 2016/17:22 s. 104. 
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