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Sammanfattning 

För att upprätthålla förtroendet för den finansiella marknaden och dess aktörer ställer det krav 

på fri konkurrens och lika informationsflöde för alla. Detta i egenskap av att kunna 

effektivisera marknadens funktion. Om inte alla har tillgång till samma information kan 

asymmetrisk informationsdelning bildas och resultera i en ineffektiv marknad. Detta innebär 

att olika parter har olika information om värdet på tillgångar. Vilket kan uppkomma med 

anledning av deras ställning i sitt bolag eller att de fått tillgång till värdefull information som 

inte är offentlig. Aktörer med tillgång till värdefull information om en tillgångs egentliga 

värde eller omständighet innehar en stor fördel gentemot andra aktörer på marknaden och kan 

med hjälp av den tillgodogöra sig ekonomisk vinning. 

 För att upprätthålla den Europeiska marknadens effektivitet har den Europeiska Unionen 

(EU) implementerat olika direktiv och riktlinjer för EU:s medlemsländer. Uppsatsen går 

igenom Marknadsmissbruksdirektivet och riktlinjerna för horisontella samarbeten, två olika 

åtgärder implementerade i EU medlemsländernas lagstiftning. Regleringarna ämnar försöka 

minska informationsgapet mellan marknadens aktörer och därmed effektivisera den 

Europeiska marknadens informationsflöde samt inge förtroende för marknadens aktörer. 

Lagarna har däremot svårt att reglera det asymmetriska informationsflödet och därför har 

röster höjts för att en avreglering av lagstiftningen skulle effektivisera marknaden bättre.  

Utgångspunkten för uppsatsen är att diskutera för och nackdelarna med informationsreglering, 

Slutligen resulterar studien i att det väsentliga vid upprättandet av en effektiv marknad är 

förtroende för och mellan marknadens aktörer. Vilket gör att även om en reglering har svårt 

att stävja det asymmetriska informationsflödet upprätthåller regleringarna ett visst förtroende 

som ger möjligheter och stärker den effektiva marknadens funktion. Regleringen fungerar 

även i avskräckande och förebyggande syfte vilket gör att fördelarna med en reglering 

överväger nackdelarna i författarens ögon. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och Problematisering 
I dagens värld lever och verkar vi i en globaliserad världsekonomi med integrerad 

marknadsekonomi som fundamental utgångspunkt. Vi hör ofta ord som en effektiv marknad 

och fri konkurrens i ekonomiska sammanhang. I takt med att marknader integreras uppstår det 

problematik för marknadens funktionalitet. Med ökad integrering i världsekonomin ökar 

pressen på att marknaderna ska fungera någorlunda lika för att transparensen ska bli så god 

som möjligt för investerare. Detta görs med hjälp av regleringar som har till syfte att skydda 

förtroendet och funktionaliteten för marknadens aktörer.
1
 Den effektiva marknadens funktion 

betyder i teorin att värdet på tillgångar återspeglas i priset som bestäms utifrån den för 

marknaden tillgängliga informationsflödet.
2
  

Information har stor påverkan på tillgångars värde. Ett företag som genererar en högre vinst 

än väntat får en positiv effekt på företagsvärdet, precis som en lägre vinst får en negativ effekt 

på företagsvärdet. När en aktör har tillgång till sådan information som inte är offentlig, det vill 

säga att den kan nås av så stor mängd personer att den får anses som allmän, uppstår ojämn 

informationsdelning.
3
 När sådan information som inte är allmän får påverkan på 

marknadsvärdet, tillgångars pris eller intäkter uppstår det möjligheter att utnyttja 

informationsövertaget och därmed göra ekonomiska vinster. Vilket gör att tillgångarnas 

volatilitet, tillgångars värdependling, får ett mycket bredare spann och ger möjligheter till 

manipulation och spekulation kring tillgångars värde.
4
 Som i sin tur kan skapa instabilitet och 

minska investerares investeringsvilja och därmed skada marknadens funktionalitet.
5
 Med 

anledning av att affärsbeslut grundas på tillgång till information är det av väsentlig betydelse 

att den offentliga informationen är densamma för alla marknadens aktörer. Detta gör att 

marknaden med hjälp av regleringar försöker reglera informationsflödet.
6
 

I takt med den tekniska utvecklingen i form av sociala medier har informationstillgången 

aldrig varit större än nu. De sociala mediernas tillflöde av information och konsekvenserna 

utav det demonstrerades tydligt i april 2013. Ett konto på en social medieplattform basunerade 

ut information som visade sig vara falsk men lyckades innan det upptäcktes få den 

amerikanska marknaden att falla med en procent och därmed eliminera ett marknadsvärde om 

136 miljarder dollar innan marknaden återhämtade sig.
7
 

För att stävja ojämn informationsdelning på den Europeiska marknaden har den Europeiska 

Unionen (EU) kommit med ett flertal direktiv i marknadseffektiviserande syfte. Två av dessa 

gäller de så kallade Marknadsmissbruksdirektivet (MMD) och Artikel 101 om Horisontella 

samarbetsavtal. Med hjälp av dem ger det marknaden möjlighet att reglera användandet av 

information som inte är offentlig eller marknadspåverkande. Åtgärdernas syfte är dock 

problematiskt att uppfylla då det är svårt att både möjligen och faktiskt avgöra när någon 

använt sig av sitt informationsövertag. Bevisningen för att en person faktiskt innehar och 

agerar på icke offentlig information är otroligt svår. Möjligheterna att använda ombud och 

                                                           
1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003; EU Kommissionens riktlinjer för 

tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal 

(2011/C 11/01). 
2
 Fama E.F, sid 383ff. 

3
 Samuelsson P, sid 184ff. 

4
 Prop. 2004/05:142. 

5
 Sandeberg C sid 43. 

6
 Prop. 2004/05:142. 

7
 Lee, E, http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/dow-jones-drops-recovers-after-false-report-on-ap-

twitter-page.html. 
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bulvaner för sina affärer gör det problematiskt att faktiskt knyta specifika personer till faktiskt 

handlande.
8
  

Asymmetrisk information finns i alla branscher och ovanstående regleringar har fått utstå hård 

kritik med anledning av dess ineffektivitet i att uppnå ett reglerat informationsflöde. Det har 

lett till att opinionen har delats in i två läger, där ena sidan hävdar att regleringar är av hjälp 

att uppnå en effektiv marknad medan andra sidan hävdar att det är precis tvärtom.
9
 Debatten 

föregås ofta av norm- och värderingsproblematik när aktörer har möjlighet att agera på 

specifik och hemlig information.
10

 Med anledning av informationens påverkan på tillgångars 

värde, är det av stort intresse att detta återspeglas på ett riktigt sätt. När informationsflödet 

med hjälp av teknisk utveckling är större än någonsin blir det av väsentlighet att ställa oss 

frågan om gällande lagstiftning står i vägen eller om det faktiskt hjälper marknadens 

effektivitet.  

1.2 Syfte 
Med ovanstående problematisering leder detta till uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte blir 

således att diskutera huruvida en marknad gynnas eller missgynnas av mer eller mindre 

regleringar, lagens möjlighet att ha rättslig verkan på det uppkomna brottet samt det scenario 

som kan föregås av mer eller mindre regleringar. 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställning: Vad finns det för för- och nackdelar med att 

lagstifta mot ojämn informationsfördelning? 

1.3 Metod 
Uppsatsen använder sig av en rättsdogmatisk metod vilket innebär att uppsatsens 

utgångspunkt grundas i befintliga rättskällor.
11

 Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka 

informationsreglerande lagstiftning och dess för och nackdelar. Undersökningsområdet utgörs 

av EU:s Marknadsmissbruksdirektiv samt EU kommissionens riktlinjer för tillämpning av 

artikel 101 i fördraget om EU:s funktionssätt på horisontella samarbetsavtal. Dessa områden 

är valda med hänsyn till att de båda är skapade utifrån teorin om en effektiv marknad.  

Uppsatsens inledande del utgörs därför utav en empirisk framläggning av teorin om den 

Effektiva Marknadshypotesen och marknadseffekter av asymmetrisk informationsdelning. 

Detta för att läsaren ska få en bild av vad som menas med en effektiv marknad och därmed 

förstå lagstiftningens bakomliggande fundament. Uppsatsen diskuterar gällande lagstiftnings 

fördelar och nackdelar samt belyser tillämpningen av lagen genom att presentera tre olika 

rättsfall där asymmetrisk informationsdelning uppkommit.  

  

                                                           
8
 Sandeberg C, sid 46. 

9
 Eklund J, sid 18ff. 

10
 Mcgee R.W, sid 205ff. 

11
 Lehrberg, sid 203ff. 
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2. Marknaden  
Under detta avsnitt diskuteras bakomliggande teorier kring marknaden och 

marknadsekonomi. Avsnittet börjar med den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 

utformningen av de EU direktiv och riktlinjer som numera finns implementerade i Svensk 

lagstiftning. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en förståelse för marknaden och dess 

funktion. Avsnittet avslutas senare med en kort uppföljning i form av en sammanfattande del. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen, är en hypotes om den effektiva marknaden i form av 

informationsreflekterande prissättning vilket innebär att ett värdepappers värde återspeglar all 

tillgänglig information om värdepappret. I hypotesen innebor två olika premisser, att priset för 

ett värdepapper återspeglar all tillgänglig information kring värdepappret samt att förväntad 

avkastning är inräknad i värdepapprets pris.
12

 Att försöka spå framtida värdepapperskurser i 

jakt på högre avkastning än marknadens genomsnittliga avkastning är svårt baserat på 

historisk data och tillgänglig information. Detta innebär att så länge ett värdepapper inhandlas 

på information som är tillgänglig återspeglas dess rätta värde och marknaden fungerar 

effektivt i sin prissättning. Däremot när handel uppstår på icke tillgänglig information 

fungerar marknaden inte effektivt. Detta då människor med tillgång till information som ej är 

publik, kan utnyttja denna och på så sett få ett informationsövertag mot andra personer. 

Informationsövertaget kan användas för att för egen räkning utnyttja marknadens 

eftersläpning i information och därmed resultera i vinster. Informationsövertaget återger 

information som inte reflekterats i priset, vilket gör att när asymmetrisk information används 

fungerar inte marknaden effektivt, eftersom denna information inte direkt återspeglas i aktiers 

värde förrän den blir offentlig.
13

   

2.2 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk informationsdelning innebär att informationen hos olika parter skiljer sig åt i 

relevans eller mängd. Att den ena parten innehar mer eller bättre information än den andre 

parten och kan tillgöra sig en fördel vid en eventuell affärsuppgörelse.
14

 I teorin om den 

osäkra marknaden och dess mekanism statueras ett exempel varför ekonomiska marknader 

som är i stort behov av förtroende, föregås av osäkerhet på grund av människors olika tillgång 

på information.
15

 Exemplet går ut på att en vara som kan köpas både ny och begagnad innehar 

informationsosäkerhet. När varan köpes ny har du en förhoppning om dess funktion och 

värde, däremot behöver inte dina förväntningar om varan överrensstämma med dess faktiskta 

funktionalitet och värde. Någonting som senare vartefter du nyttjar varan skapar dig en ny 

uppfattning om funktionen och värdet som är mer riktig än det första intrycket av varan när 

den var ny. Här uppstår informationsassymmetri, personen som besitter varan innehar 

information som enbart han kan ha i egenskap av ägare.  Skulle denna person bestämma sig 

för att sälja varan på en andrahandsmarknad, besitter han en fördel gentemot en eventuell 

köpare av den begagnade varan.
16

  

Problem som uppstår med asymmetrisk informationsdelning är att den tenderar att driva ut 

aktörer som inte agerar på sitt informationsövertag. Att oärliga aktörer tenderar att driva ut 

ärliga aktörer från marknaden, vilket i sin tur leder till att förtroendet för marknaden på sikt 

slutar att existera. På marknader där förtroende är väldigt viktigt för dess funktion, som 

                                                           
12

 Fama E.F,  sid 383ff. 
13

 A a. 
14

 Akerlof G.A,  sid 488ff. 
15

 A a. 
16

 A a. 
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exempelvis värdepappersmarknaden, skulle ett sådant scenario få förödande konsekvenser för 

den finansiella marknaden.
17

 

2.3 EU:s Marknadsmissbruksdirektiv 
I takt med en vilja att integrera marknaderna i den Europeiska Unionen (EU) tillkommer 

direktiv och riktlinjer gällande länders lagstiftningar. Iden är att en gemensam lagstiftning är 

avgörande för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Transparensen 

mellan länder ska vara så god som möjligt med marknadseffektiva och integrationsrelaterade 

effekter.
18

 Marknadsmissbruksdirektivet (MMD), om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan var en utav de första att implementeras i den Europeiska gemenskapen.
19

 

Den Europeiska gemenskapen menade att insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan 

hindrar en fullständig genomlysning av den finansiella marknaden, att den påverkar 

förtroendet och aktörernas fria konkurrens på marknaden. I takt med att marknaderna i Europa 

blir allt mer integrerade krävdes därför en transparent lagstiftning vars syfte är att integrera 

förtroende för investerare över hela unionen. För att en marknad ska fungera, är det av 

väsentlighet att investerare har förtroende för den. Detta innebär att gällande lagstiftning om 

marknadsmissbruk och otillbörlig marknadspåverkan regleras utefter EU:s MMD. Äldre 

svensk lagstiftning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan har därför ersatts med 

MMD.
20

  

2.4 Riktlinjer för tillämpning av artikel 101 
Ur samma integrationssynpunkt som MMD finns även EU kommissionens riktlinjer för 

tillämpning av artikel 101 om EU:s funktionssätt på horisontella avtal. Ett horisontellt avtal 

innebär att två eller flera parter i samverkan kommer överrens om konkurrensbegränsande 

åtgärder på en fri marknad.
21

 Med hjälp av sådant avtalsskapande kan parter påverka den fria 

konkurrensen och därmed den fundamentala tanken med en fri marknad. Med hjälp utav att 

utbyta strategisk informations kan företag tillgodogöra sig ett övertag gentemot andra aktörer. 

Strategisk information menas med information som kan relateras till priser och dess 

eventuella förändring, kundförteckningar, produktionskostnader, kvantiteter, omsättning, 

försäljning, kapacitet, kvalitet, marknadsföringsplaner, risker, investeringar, teknik samt 

annan företags forskning. Information som ofta är känslig om den skulle bli offentlig. Det 

informationsutbyte som görs genom horisontella avtal kan ge betydande ekonomiska fördelar 

för de samverkande parterna och för tredje man orsaka ekonomiska nackdelar.  Syftet med 

kommissionens riktlinjer är att upprätthålla en effektiv konkurrens på den Europeiska 

marknaden och därmed minska effekten av att marknadsstrategisk information utelämnas för 

allmänheten. Direktivet är numera implementerad i den svenska konkurrenslagstiftningen.
22

   

2.5 Sammanfattning 
Den ekonomiska teorin som presenterats grundar sig i att en effektiv marknad uppnås genom 

fritt informationsflöde med så lite informationsasymmetri som möjligt. Ovanstående teorier 

ligger till grund för de implementerade direktiv och riktlinjer inom EU. Syftet med 

gemensamma direktiv och riktlinjer är att uppnå en effektiv marknad på det Europeiska 

området och undvika asymmetrisk informationsdelning. Asymmetrisk informationsdelning 

                                                           
17

 Akerlof G.A,  sid 488ff. 
18

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003. 
19

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003. 
20

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/26/EG av den 11 mars 2008. 
21

 EU Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01). 
22

 EU Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01). 
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uppkommer när en part besitter ett informationsövertag gentemot en annan, vilket har en 

negativ effekt på marknadens effektivitet. 
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3. Asymmetrisk informationshantering 
I detta avsnitt diskuteras vilka regler som finns mot ojämn informationsdelning, vem som 

omfattas av lagen och dess skyldigheter, definition av begrepp samt tillämpning av lagen. 

Avsnittet börjar med insiderinformation, vilket senare går över i marknadspåverkande effekter 

och lagens tillämpning i att stävja otillbörlig sådan samt EU kommissionens riktlinjer för 

horisontella samarbetsavtal och dess hantering av asymmetrisk informationsdelning. Avsnittet 

avslutas slutligen i en sammanfattning. 

3.1 Insiderinformation 

Begreppet information 
I Sverige ligger EU:s marknadsmissbruksdirektiv till grund för utformningen av svensk 

insiderreglering.
23

 I lagen om straff vid marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument definieras insiderinformation i 1§ 1p som följande: 

 

insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd 

omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument.
24

 

 

Begreppet information blir av väsentlig betydelse för att förstå vad som faktiskt ryms inom 

definitionen för insiderinformation. Begreppet information är en generell beteckning för 

kunskapsöverföring som överförs via kommunikation där den ena parten tar emot och förstår 

budskapet. Här finns en viktig skillnad att vara medveten om. Hur ett budskap uppfattas och 

vad som lägger till grund för hur informationen förstås eller ej. Att ha information om 

någonting utan kunskap om informationen, är inte av samma kvalitativa betydelse och 

viktighet som att ha information om någonting med kunskap om informationen. För att uppsåt 

ska föreligga i lagen krävs att personen besitter information om någonting med kunskap om 

informationen.
25

 Att någon har tillgång till insiderinformation men inte har kunskap om 

informationen gör att personen inte når uppsåtskriteriet. Att personen som nyttjar information 

besitter kunskap om informationen och innebörden av dess effekt på marknaden och priset. 

Vid den rättsliga bedömningen är det därför av väsentlig vikt att det framgår att den 

misstänkte, rent faktiskt, hade kunskap om ett visst sakförhållande och dess prispåverkande 

betydelse eller inte. Vid bevisningen av uppsåt hur typisk den aktuella gärningen är i 

förhållande till brottsbeskrivningen i straffbudet.
26

 

Definitionen av att en information är offentliggjord och/eller allmänt känd bekräftas av att 

informationen finns i etablerad media. Etablerad media innebär tidningar, radio eller tv och att 

informationen på så sätt fått allmän spridning. En välbesökt hemsida är också att anse som en 

offentliggjord information. Det vill säga att informationen får effekt på aktiekursen och 

därmed utgör en fördel för den som innehar informationen gentemot andra aktörer på den 

finansiella marknaden.
27

 

Insiderbrott 
 Enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är det 

straffbart att handla eller agera på information som går under benämningen 

insiderinformation. Insiderbrott definieras enligt den 2§ i lagen om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument på följande sätt: 

                                                           
23

 Prop. 2004/05: 142. 
24

 Prop. 2004/05: 142. 
25

 Samuelsson P, sid 184ff. 
26

 A a. 
27

 A a. 
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Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel 

på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som 

informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den 

som får insiderinformation och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon 

annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel 

på värdepappersmarknaden.
28

 

 

För att kunna fällas för att ha nyttjat insiderinformaiton blir väsentlighetskriteriet viktigt. Att 

informationen väsentligt påverkar ett värdepappers eller instruments värde. Vad som är 

väsentligt föregås av ett flertal parametrar, där en akties värde och fluktuation anses som 

viktiga parametrar i bedömningen.
29

 

Vid bevisningen kan det dock aldrig uteslutas att personen saknat kunskap om 

insiderinformationen och att ett eventuellt handlande gjordes på andra grunder än just 

informationen. Detta gör att en domstol kan acceptera en alternativ beskrivning av 

händelseförloppet och på den grundvalen välja att helt frikänna eller döma enligt en 

brottsrubricering som ställer lägre krav i uppsåtshänseende. Detta innebär att alla rimliga 

beskrivningar får relevans för bedömningen av ansvarsfrågan.
30

 

3.2 Otillbörlig marknadspåverkan 
Lagen om marknadsmissbruk omfattar även begreppet otillbörlig marknadspåverkan som är 

till för att skydda marknadens köpare och säljare mot att manipuleras eller vilseledas av falsk 

informationsspridning.
31

 Definitionen av vad otillbörlig marknadspåverkan innebär definieras 

i 8§ i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument enligt 

följande: 

Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller 

hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln 

med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana 

instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet 

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
32

 

 

Otillbörlig marknadspåverkan avser att en aktör på den finansiella marknaden utnyttjar sin 

position genom transaktioner, handelsordrar, eller genom informationsspridning i större 

omfattning för att ge falska eller vilseledande signaler till marknaden om tillgång, efterfrågan 

eller pris på finansiella instrument.
33

  

3.3 Horisontella avtal och begränsning av fri konkurrens 

Bedömning av horisontella avtal 
Vid bedömningen av om ett horisontellt samarbete föreligger analyseras det i sitt rättsliga och 

ekonomiska sammanhang. För att kunna konstatera om avtalet har till syfte eller resulterar i 

en märkbar begränsning eller snedvridning av konkurrensen, jämförs det med hur det skulle 

se ut om avtalet eller samarbetet inte existerade. Samverkan mellan aktörer kan förekomma i 
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30
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olika former med allt ifrån muntliga förbindelser till mer institutionaliserat samarbete.
34

 

Relevanta omständigheter vid bedömning om ett horisontellt samarbete föreligger: 

 Avtalets art och varaktighet 

 Parternas inflytande på marknaden 

 Marknadens struktur
 35

 

Huruvida en omständighet bedöms som konkurrensbegränsande eller inte bedöms enligt 

förhållandet mellan ingående parter och tredje man.
36

 Exempelvis vid bildandet av kartell när 

två eller fler företag har till syfte att fastställa priser, begränsa produktion eller dela upp 

marknader och kundunderlag mellan varandra. Karteller är ofta hemliga där inblandade parter 

ger sken av att upprätthålla konkurrens sinsemellan. Inom samarbetet utbyts hemlig och 

specifik information till nackdel för tredje man.
37

  

Information- och anbudssamarbete 
Förutom kartellbildning förekommer även informationssamarbeten där det i rättspraxis finns 

fyra viktiga bedömningsfaktorer för att ett informationssamarbete inte ska begränsa 

konkurrensen. För det första gällande aggregerat informationsflöde, så att information inte 

ges på individuell basis vilket skulle innebära att känslig information om enskilda företag kan 

beräknas och utnyttjas av konkurrenterna.  Att information kring relevanta produkter inte är 

uppdelad på individuella sorter eller klasser så att statistik kan beräknas. För det tredje i vilken 

utsträckning informationen är offentlig. En högre grad av informationsspridningen ökar 

sannolikheten för att informationen inte kan användas i konkurrensbegränsande syfte. Den 

fjärde och sista bedömningsfaktorn gäller informationens aktualitet. Är informationen av ny 

karaktär är risken större att företag snabbt kan anpassa sig till konkurrenters priser eller 

marknadsutspel.
38

 

Anbudssamarbeten innebär att två eller flera företag kommer överrens om en anbudssumma i 

förskott eller villkor i samband med anbudet. Eller att en icke offentlig överenskommelse 

mellan anbudsgivare är bestämt i förväg i syfte att undvika budgivning och därmed hålla nere 

priset. Så kallade anbudskarteller, ofta ett hemligt samarbete mellan konkurrerande företag i 

syfte att hålla nere priset på anbudet. Att exempelvis företag sinsemellan kommer överrens 

om att inte buda över varandra trots att de har kapacitet till att göra det ses som 

konkurrensbegränsande. Vilket gör att skada uppkommer för tredje man och skapar en 

affärssituation där personerna involverade i affären innehar olika mycket information.
 39

 

Påverkan på Konkurrenslagen 
Kommissionens riktlinjer för horisontella avtal har till uppgift att undvika otillbörlig 

konkurrens på den inre marknaden.
40

 Utifrån dessa riktlinjer återfinns vissa bestämmelser i 

den svenska konkurrenslagstiftningen som har till uppgift att stävja ojämn 

informationsdelning som ofta leder till skada för tredje man. I Konkurrenslagens 2 kapitel 1§ 

definieras vilka avtal som inte får bildas i syfte/resultera i asymmetrisk informationsdelning 

och på så sätt begränsa konkurrensen på marknaden. Lagen lyder: 
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Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer 

av denna lag.
41

 

Sådana avtal kan exempelvis vara avtal som fastställer ett visst pris på en vara eller dess 

villkor som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Även att avtalet i sin 

utformning begränsar eller kontrollerar investeringar, produktion, utveckling och marknad 

föregås också av konkurrenslagen. Lagens utformning och syfte är att minska den 

asymmetriska informationen mellan parter, att marknadens effektivitet i form av fri 

konkurrens inte sätts ur spel.
42

  

3.4 Sammanfattning 
För att fällas för insiderbrott krävs att personen som står åtalad haft kunskap om det 

informationsövertag personen kommit över och därmed förstått informationens effekt på 

marknadsvärdet. På annat sätt kan information användas till att manipulera eller vilseleda 

personer genom falsk informationsspridning. Vilket kallas otillbörlig marknadspåverkan och 

vid ett eventuellt åtal måste det stärkas att personen inser att dennes handlande påverkar 

marknadspriset. Ett horisontellt samarbete innebär att två eller flera parter tillsammans 

kommer överrens om utbyte av värdefull information som i sin tur gör att marknadens 

konkurrens begränsas till nackdel för tredje part. Vid en bedömning om ett horisontellt 

samarbete föreligger blir det av väsentlighet att se till eventuella avtals art och innehåll, de 

samarbetande företagens inflytande på marknaden samt marknadens struktur.  
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4. Domar 
Avsnittet behandlar olika rättsfall där användandet av asymmetriskt informationsövertag 

bedömts av gällande lagstiftning. Avsnittet visar hur gällande lagstiftning tillämpas, dess 

effekter för att nå en effektivare marknad och hur rekvisiten för en fällande dom ser ut. 

Avsnittet går igenom tre rättsfall, en med åtalspunkten grovt insiderbrott samt en med 

otillbörlig marknadspåverkan. Vidare sammanfattas marknadsdomstolens unika dom i den så 

kallade bensinkartellen för att avslutningsvis sammanfatta alla tre domar i en sammanfattande 

del. 

4.1 Insiderbrott 
C.G arbetade på företaget V. med så kallade publika företagsförvärv. Personen satt med i den 

grupp av jurister och advokater som agerar rådgivare vid företagsförvärv på V. På 

advokatfirman V. återfanns en intern sekretessregel, den så kallade röda listan. Den röda 

listan innebar att de som kunde tänkas inneha insiderinformation dokumenterades och 

aktiehandel med bolag som V. agerade rådgivare åt var strikt förbjudet enligt listans regler. 

Åtalet berörde fem aktieaffärer där C.G handlat aktier i sitt eget, sin pappas eller sin pappas 

bolags namn. C.G har tidigare anmält sina affärer enligt det interna regelverket på V., 

någonting som inte gjorts för de aktieaffärer som ligger för åtalet. 
43

 

I domskälet förtydligas vikten av väsentlighetskravet. Att insiderinformationen ska vara ägnad 

att väsentligt påverka priset. En bedömning av om det väsentligt påverkar priset på tillgången 

bedöms efter det enskilda finansiella instrumentets egenskaper, exempelvis hur mycket den 

fluktuerar på given information.
44

 För själva bedömningen kan handelsmönstret vara av 

mycket stor betydelse, exempelvis om en person som bör ha nära tillgång till uppgifter om 

offentliga uppköpserbjudanden köper aktier i målbolag i stor omfattning, är detta en 

omständighet som kan tala för ett insiderbrott. Tingsrätten (TR) konstaterar att det på goda 

grunder kan antas att insiderinformation funnits i C.G:s närhet när personen handlade med 

aktierna. Även hur den aktuella aktiehandeln sett ut och hur den tidsmässigt förhåller sig till 

uppköpserbjudandena och dels personens möjlighet att få information om dessa. Dock finns 

det ingen person som kan berätta om eller hur C.G skulle ha fått någon konkret information 

och vad den i sådana fall skulle bestå utav i de aktuella åtalspunkterna. För att kunna fälla C.G 

för insiderbrott krävs att det är ställt bortom rimligt tvivel att C.G gjort sig skyldig till det som 

åklagaren påstår.
45

  

Åtalet behandlade fem olika aktieaffärer, där C.G åtalades på två av de fem åtalspunkterna. 

Under åtalspunkt ett konstateras att personen ingått i ett team som biträtt målbolaget där 

personen enligt den interna loggboken fått detaljerad information om det projekt som han 

deltagit i. Det finns alltså konkreta omständigheter som visat på att C.G fått information om 

ett uppköpserbjudande. I loggboken framgår det att C.G samma dag som personen tilldelats 

informationen köpt aktier i målbolaget. Ett köp C.G senare följde upp med att köpa på sig 

mer. Strax efter offentliggörandet sålde C.G sitt innehav i bolaget. TR menade här att det var 

ställt bortom rimligt tvivel att C.G fått den av åklagaren påstådda insiderinformationen.
46

 

Under den andra åtalspunkten konstateras på samma sätt som under åtalspunkt ett att C.G via 

den interna loggföringen fått tillgång till insiderinformation. I bevisningen presenteras även e-

post meddelanden som skickats mellan målbolag och C.G där det framgår tydligt att C.G 
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måste haft kännedom om känslig information gällande målbolaget och de avtal som V. hjälpt 

till med. Med anledning av det dokumenterade informationstillgivandet och personens inköp i 

kort anknytning till detta ser TR det som orimligt att C.G skulle kunna gjort affären på egen 

informationshämtning. TR beslutade att det var ställt bortom rimligt tvivel att C.G fått den av 

åklagaren påstådda insiderinformationen.
47

 

När det gäller åtalspunkterna tre till och med fem kunde inte åklagarens gärningspåstående 

styrkas av bevisningen och åtalen ogillades. I åtalspunkt tre framgår inte att C.G varit delaktig 

i rådgivningen och därav fått insiderinformation. C.G är inte omnämnd i den interna 

loggboken. Heller har ingen annan person kunnat styrka att C.G tillgetts sådan information 

som skulle ingå som insiderinformation. TR menade därför att det inte anses ställt bortom 

rimligt tvivel att C.G fått den påstådda insiderinformationen. I åtalspunkt fyra finns inte heller 

C.G med i den projektgrupp som behandlat gällande målbolag och trots att TR menar att 

omständigheterna är mycket besvärande för C.G går det bara att spekulera i hur C.G skulle 

kommit över insiderinformation. TR menade därför att det inte anses ställt bortom rimligt 

tvivel att C.G fått den påstådda insiderinformationen. I den femte och sista åtalspunkten 

konstateras att C.G inte ingick i V:s projektgrupp och kan inte på så vis ha kunnat komma 

över informationen. Heller finns inga andra konkreta omständigheter som anger hur C.G 

skulle ha kommit över informationen och ingen som arbetat med C.G har hörts om personens 

närmare arbetsförhållanden och det är okänt för TR vilka möjligheter C.G haft att tillförskaffa 

sig informationen. TR anser även här att det inte anses ställt bortom rimligt tvivel att C.G fått 

den påstådda insiderinformationen.
48

 

4.2 Otillbörlig marknadspåverkan 
J.N var vid tillfället för åtalet VD i S. AB. S AB hade för avsikt att erbjuda aktieägare i ett 

annat bolag, G. AB, att i utbyte mot sina aktier istället teckna aktier i S. AB. När ett sådant 

erbjudande sker föregås det ofta av att aktieägarna får en premie med nytecknandet vilket 

också återfanns i detta fall. Premiens värde beräknas på aktiens slutpris för de tio 

handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande.
49

 

Tiden före erbjudandets offentliggörande drevs kursen i S. AB upp från en kurs om 24,20 

kr/aktie till 50 kr/aktie. Detta uppdrev gjorde att premien som aktieägarna i G. AB fick genom 

att byta in sina aktier, gav sken av att vara högre än den egentligen var. Värdet som 

kursuppdrivandet gav skulle gett aktieägarna i G. AB en premie om 200 % istället för 45 % 

som en kurs om 24,20 kr/aktie skulle gett. Den kursuppdrivande handeln utfördes i ett konto 

tillhörande en vän till J.N. Då aktien inte hade särskilt stor omsättning stod detta konto för 

majoriteten av handeln under tidsperioden som framgår av åtalet.
50

 

För fällande dom krävs att det genom den tilltalades agerande uppkommit en risk för att den 

som är intresserad av en aktie får en felaktig bild av priset på värdepappret. Enligt Lagen om 

straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, döms den som vid handel 

på värdepappersmarknaden agerat eller förfarit på sådant sätt att han/hon inser eller borde 

insett att det är ägnat att otillbörligt påverka marknadspriset.
51

 

I domskälet har kunnat konstateras att genom dokumenterad transaktionshistorik för aktien S. 

AB har omfattande handel pågått via en kompis depåkonto. Konsekvensen av handlandet har 
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gjort att priset på aktien steg med 106 % dagar före offentliggörandet och gav en väsentligt 

förmånligare premie än verklig kurs. Detta har gjort att aktieägarna i G. AB blivit vilseledda i 

deras uppfattning om värdet av erbjudandet.
52

  

I den skriftliga bevisningen framställdes transaktionshistorik som visade att J.N via sitt 

personkonto fört över pengar till sin väns konto. Denna överföring av konto har skett under 

samma IP-adress som även loggat in på det konto som gör gällande för den åtalade handeln. 

TR ansåg det därför utrett att J.N själv stått för handeln och nyttjandet i sin väns aktiedepå. 

TR konstaterade även att med anledning av den låga omsättningen på aktien i allmänhet 

gjorde det lätt för en ensam person att genom handel i aktien påverka kursen. Merparten av 

den handel som gjorts i aktien under den i åtalet diskuterade perioden, har gjorts i den depå 

som J.N nyttjat. Efter att den för erbjudandet relevanta perioden innan offentliggörandet gått 

till ända, har kursen på aktien gått tillbaka till dess vanliga nivå. Den av J.N framförda 

kvartalsrapport som kursdrivande effekt, har enligt TR inte innehållit den typen av positiv 

information som kunnat få kursen att öka på sådant sätt som skett. TR finner att de åtalade 

köpen inte varit affärsmässigt motiverade och har varit ägnade att påverka marknadspriset 

för handel med finansiella instrument. Någonting som J.N genom sina köp har insett.
53

  

4.3 Bensinkartellen 
År 1999 uppdagades att fem stora bensinbolag tillsammans genom möten och 

överenskommelser samordnat gemensam rabattsanering med likadan prispåverkande effekt 

för tredje man. Anklagelserna gällde att bolagen tillsammans genomförde gemensam 

prisnedsättning samt kategorisering av olika kundtyper. Bolagen tog gemensamma beslut om 

maxrabatt för olika kundgrupper som gjordes i samverkan utan att tillåta den fria 

konkurrensen att sätta marknadspriset och även hålla ett högre bensinpris under vissa 

perioder.
54

 

Som bevisning lades fram anteckningar och även anteckningar om möten som ska och har ägt 

rum med sådant informationsutbyte som rört framtida åtgärder och händelser i bolagen, 

information som inte gick att få fram på offentligt sätt. Utbytes av information har haft till 

syfte att påverka pris och få information om konkurrenter och därmed samordna 

prissättningen med konkurrensbegränsande effekter.
55

 

I Marknadsdomstolen (MD) togs det så kallade avtalskriteriet i stor beaktning då det måste 

kunna fastställas att det förelegat någon form av gemensam vilja hos företagen, eller att något 

av företagen uppmanat de andra att gemensamt ta ett konkurrensbegränsande beslut. 

Bensinmarknadens speciella marknadsstruktur och bensinbolagens oligopoliska ställning gav 

också betydelse för utredningen. Ingen av aktörerna tog något tydligt avstånd från vad som 

gemensamt beslutats. Ett sådant gemensamt agerande kunde inte preciseras utan istället valde 

MD att gå på det så kallade gemensamma förfarandet. Att företagen i samordning och 

gemensamt agerat i konkurrensbegränsande syfte.
56

 

 MD ansåg att det var uppenbart att syftet med mötena var att genom informationsutbyte 

påverka varandras agerande att ge gemensamma utfall och därmed begränsa den fria 

konkurrensen. Mötenas syften ansågs vara att samordna agerandet på marknaden genom att 
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utbyta specifik och branschhemlig information mellan konkurrenter och därmed begränsa 

konkurrensmöjligheterna.
57

 

MD bedömde att den form av informationsutbyte som skett inte skett på offentlig information 

eller slutsatser ifrån tidigare erfarenheter, vilket gör att unikt informationsutbyte legat till 

grund för agerandet. Att det informationsutbyte som skett inte kan ske utan att begränsa 

konkurrensen och skada för tredje man. MD ansåg att bolagen uppsåtligen begränsat 

konkurrensen på en marknad som föregås av ett fåtal aktörer och överträtt gällande 

lagstiftnings syfte att främja fri konkurrens.
58

  

4.4 Sammanfattning 
Ovanstående avsnitt behandlar tre olika rättsfall för områdena insiderbrott, otillbörlig 

marknadspåverkan samt ett konkurrensbegränsande horisontellt samarbete. I det första 

rättsfallet förtydligas väsentlighetskravet vilket innebär att informationen ska väsentligt 

påverka priset. Väsentlighetskravet bedöms utefter hur mycket informationen får ett 

värdepapper att fluktuera på given information. I fallet kunde det snabbt konstateras att den 

misstänkte personen haft tillgång till insiderinformation med anledning av personens närvaro i 

den interna loggföringen på det bolag personen arbetade på. Något som personen återfanns i 

för de åtalade fallen. I det andra rättsfallet behandlas otillbörlig marknadspåverkan där vikt 

lades vid att personen inser/insåg att dennes handlande har till syfte att påverka 

marknadsvärdet och kan inte affärsmässigt motiveras. Det tredje och sista rättsfallet tar upp 

den så kallade bensinkartellen där ett antal bensinbolag i samordning utbytt information och 

bestämt rabattnivåer, priser samt information om respektives kunder. Någonting som 

domstolen ansåg som konkurrensbegränsande med anledning av bensinbolagens 

marknadsställning och marknadens struktur i övrigt. Vilket inneburit skada för tredje man. 

Ovanstående tre rättsfall är exempel på situationer där utnyttjande av informationsövertag 

legat till grund för åtalade parters handlande och som var för sig påverkar marknadens 

effektivitet. 
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5. Lagstiftningens för och mot argument 
Detta avsnitt ämnar diskutera för och nackdelar med att ha en informationsreglerande 

lagstiftning. Avsnittet diskuterar utifrån insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt 

asymmetrisk informationsdelning. Diskussionen börjar med en argumentation för 

marknadsreglerande åtgärder samt mot marknadsreglerande åtgärder. Avsnittet avslutas sedan 

med en allmän diskussion där för och mot argumenten sätts mot varandra samt en norm- och 

värderingsreflektion. 

5.1 Argument för reglering 

Förtroende för marknaden 
Det främsta argumentet för regleringar på den finansiella marknaden är den 

förtroendeingivande aspekten.
59

 En marknad är beroende av att förtroendet för dess aktörer 

inte föregås av misstankar och misstro till varandras incitament för handel och affärer. Om 

regleringarna för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt Konkurrenslagen inte 

skulle finnas, skulle misstron för aktörers ärlighet sättas på prov. Vilket skulle leda till att 

aktörer söker sig till säkrare investeringar, vilket kan få påverkan på ekonomins tillväxt och 

sysselsättning. Bland annat säkerställer värdepappersmarknaden tillförseln av riskvilligt 

kapital och långsiktiga krediter vilket gör att det är av väsentlig vikt för investerare att 

marknaden fungerar på ett rationellt sett.
 60

 Om lagstiftningens syfte att skydda tredje part vid 

affärer inte existerar, minskar möjligheterna till fri konkurrens och möjligheten att utnyttja det 

asymmetriska informationsövertaget. Om asymmetrisk informationsspridning tillåts genom 

avreglerad lagstiftning undergräver den effektiviteten på marknaden på så sätt att vi kan få en 

utveckling där viktig information hålls tillbaka på grund utav aktörers individuella 

vinstintressen. Informationsutgivningen ges ut av taktiska skäl eller hålls inom sluten krets, i 

syfte att tjäna på informationsövertaget snarare än marknadsrelaterade skäl.
61

 

Skada för annan 
När en insider försöker utnyttja sitt informationsövertag gör han detta till säljarens ovetande 

om att dennes tillgång har ett större underliggande värde än det pris han säljer sitt innehav till. 

Den säljande parten hinner inte justera sin säljkurs till att spegla det riktiga värdet på 

tillgången. Vilket gör att det sker en förmögenhetsöverföring från säljaren till köparen när 

affären går till avslut.
62

 Detta kan exemplifieras vid när ett oljeföretag finner en ny 

oljetillgång. När bolaget hittar oljan innebär detta en faktisk och omedelbar värdeökning av 

företaget. Om en insider då köper aktier till marknadens ovetande om fyndigheten, innebär 

detta att insidern överför värdeökning till sig själv genom att köpa undervärderade tillgångar 

till den säljandes ovetande som går miste om sitt rättfulla värde i sina tillgångar.
63

 

På liknande sätt när aktörer går samman och genererar fördelar mot tredje man med hjälp av 

informationsutbyte sätter detta konkurrensen ur balans och därmed den fria marknadens 

funktionalitet. Samordnade förfaranden som inskränker den fria konkurrensen och därmed 

innebär nackdelar för konsumenter bidrar till en ineffektiv marknad. Reglering för att kunna 

ge marknaden effektivare prissättning samt ökat utbud av valmöjligheter ger en effektivare 

resursfördelning och ökar marknadens tillväxt.
 64
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Normer och värderingar 
Som tidigare påpekat föregås insiderhandel ofta av diskussionen kring moral. Utnyttjande av 

känslig eller hemlig information kan innebära att ett fåtal personer får en otillbörlig fördel 

gentemot marknaden. På samma sätt som ett horisontellt samarbete kan innebära skada för 

tredje part. Ett legaliserande skulle innebära att samhället godkänner att en liten krets tjänar 

pengar på andra aktörers eller privatpersoners ovetande. Det är svårt att upprätthålla en 

marknad som anses som riggad eller uppgjord.
65

 Utnyttjandet av insiderinformation och 

informationsspridning med påverkan på marknaden, anses ofta som rent moraliskt förkastligt 

beteende. Ingen skulle ge sig in i ett spel om pengar där utgången av spelet på förhand redan 

är bestämt. Själva iden med att ha en reglering är att se till att aktörer på marknaden skyddas 

mot sitt sämre vetande, att personer inte satsar kapital på tillgångar som inte speglar dess rätta 

värde. Att marknaden uppnår effektivitet i form av gemensam informationstillgänglighet för 

alla aktörer. Utan en reglering får vi en marknad där oärlighet och annat utnyttjande av 

informationsövertag belönas och andra aktörer i tron om en ärlig marknadsvärdering 

missgynnas.
66

 

5.2 Argument mot reglering 

Rättvisande marknadsvärden 
På samma sätt som ett av de tyngre argumenten för en informationsreglering används samma 

fundamentala effekt när det talas om en avreglering. Argumentet förutsätter att informationen 

snabbare avspeglas i tillgångars värde. Istället för att ett värdepapper fram tills att 

kurspåverkande information blir offentlig, föregås värdet på tillgången av 

undervärdering/övervärdering. Någonting som en avreglering skulle effektivisera då 

informationen direkt når ut på marknaden och genererar en tydligare bild av aktiers verkliga 

värden.
67

 

När en person handlar på insiderinformation görs detta oberoende av vem säljaren är då 

säljaren och köparen aldrig möts i person. Detta leder till att den säljande parten skulle sålt 

sina aktier till det pris som personen lagt ut dem till försäljning. Beslutet om att sälja har 

redan gjorts av den tillgängliga informationen hos den säljande parten. Med hjälp av 

insiderhandeln skulle priset snabbare reflektera dess verkliga värde fram tills att 

informationen blir offentlig och minska den volatila skjutsen som nyheten för med sig.
68

 

Självreglerande utveckling 
Hur en marknad ska regleras bestäms ofta av personer som inte är verksamma i den 

utsträckningen som reglerna gäller. Jurister tar exempelvis inte in börschefer, analytiker och 

andra personer som figurerar på den finansiella marknaden vid skapandet av lagstiftningen. 

Med anledning av de regleringar som finns uteblir den självreglerande effekten, som skulle 

skapas av marknadens aktörer. Den självskapande normbildningen skulle göra att marknaden 

föregås av ramverk med rätt och fel snarare än fasta hållpunkter som undergräver marknadens 

effektivitet.
69

 

Dyra kostnader till liten nytta 
Ett argument som också framförs är regleringarnas effektivitet. Regleringar för insiderhandel 

och otillbörlig marknadspåverkan kan vara svåra att realisera i verkligheten. Möjligheten att 

kontrollera den faktiskta insiderhandeln och dess eventuella användande av bulvaner eller 
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ombud är väldigt svår och kostsam då stora resurser måste läggas ner vid utredningarna. Att 

via ombud eller utländska börser använda sig av sin insiderinformation för personlig vinning 

ger också svårigheter att hitta den faktiska köparen och gör det lättare att kringgå gällande 

regleringar.
70

 Även att för en fällande dom krävs väldigt hög bevisning och möjligheten för 

den anklagade att alltid lägga fram alternativa möjligheter till informationskännedomen, gör 

att det alltid föreligger viss tveksamhet om bevisningen inte är ställd bortom rimligt tvivel. 

Lagstiftningen får därför en urholkande effekt och minskar förtroendet för lagen och även 

samhället i stort.
71

  

Positiva effekter av informationssamarbete 
Vid aktörers informationsutbyte genereras gemensamma beslut för eventuella prissättningar 

och rabatter. Vid ett samordnat förfarande går marknaden miste om de eventuella positiva 

fördelar som ett samarbete innebär. Detta med anledning av att den allmänna prisnivån skulle 

lika gärna kunna bli lägre som högre. Med hjälp av horisontella samarbeten skulle det kunna 

leda till fördelar i produktion, utveckling och risktagande, vilket skulle kunna vara till stora 

fördelar för tredje part i form av lägre priser och bättre produkter. Att aktörer i samverkan tar 

fram produkter som är bättre med hjälp av varandras information frångås eftersom det i 

lagstiftningen anses ha en negativ effekt på den fria marknaden.
72

 

5.3 Diskussion 
 

Den Effektiviserande effekten 
När det kommer till diskussionen om den effektiva marknaden och i vilken miljö den gör sig 

bäst i råder det olika åsikter. Med ett tillåtande om insiderförfaranden uppkommer tankar om 

en effektivare prissättning med mindre regleringar, att värdepapper snabbare tar upp aktuell 

information och värdesätts därefter är den ena sidans effektiviserande argumentation. Att fri 

konkurrens genererar bättre användning av samhällets resurser och ger fördelar i form av 

lägre priser och större utbud Å andra sidan konstateras att den önskvärda effekten snarare 

skulle leda till att informationen behålls inom en sluten krets, att enskildas intressen att göra 

snabba pengar med sitt informationsövertag blir den logiska konsekvensen. Av 

argumentationen framgår att för båda sidorna finns en tro att deras åtgärd ger en 

effektivisering av marknaden eller att den genererar större positiva effekter än negativa.
73

 

Argumenten för informationsreglering menar att det inger förtroende för marknadens aktörer, 

att personer med insyn inte kan utnyttja sitt asymmetriska informationsövertag för egen eller 

bolagets vinning, vilket genererar mindre fluktuationer och större utrymme för stabilitet och 

utveckling. Å andra sidan går marknaden miste om den självreglerande effekten som skulle 

kunna uppstå på en marknad utan intrång av regler som ändå inte ger den eftersökta effekten. 

De ekonomiska kostnader som kommer med försöken att ändå fälla personer är också 

problematisk och pengar som samhället skulle kunna använda på effektivare sätt. Att personer 

enkelt kan använda sig av bulvaner och ombud som inte har någon koppling till sig själv är ett 

stort problem.
74

 

Normer och värderingar 
Den allmänna diskussionen kring insiderhandel berör ofta den moraliska aspekten av själva 

agerandet. Själva fenomenet med insiderinformation och asymmetrisk information är inget 
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nytt, utan någonting som förekommer i alla yrken. I alla yrken tillförskaffas exklusiv kunskap 

utav en marknad eller produkt. Exempel på annat område med moralisk utgångspunkt för 

diskussion är skatteområdet. En skattekonsult kan på uppdrag av ett företag se till att 

skatteplanera så att företaget betalar så lite skatt som möjligt, helt inom lagens regler. Vilket 

ibland kritiseras med anledning av att det frångår sitt syfte. Frågan huruvida skatteplanering är 

moraliskt försvarbart försvaras med att det är fullt möjligt för vem som helst att 

skatteplanera.
75

  

Insiderhandel på värdepappersmarknaden föregås av information som ej är publik, en person 

med insyn innehar information som inte är offentlig, det vill säga att du eller jag inte kan 

tillförskaffa oss den på lagligt sätt.
76

 Det gör att personen som har tillgång till informationen 

har en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Generellt sett föregås insiderhandel av en 

negativ beskrivning och att den anses som otillbörlig i ett marknadsetiskt perspektiv. På 

samma sätt som horisontella samarbeten ger möjlighet att sätta priser som ser ut att vara satta 

enligt fri konkurrens fast egentligen genererar ett högre pris och mer intäkter för 

samarbetande aktörer. Vilket är grunden i diskussionen om asymmetrisk information, där den 

ena parten i en transaktion har mer/bättre information än den andre parten, vilket kan leda till 

att den ena parten får ett informationsövertag och tillger sig fördelar av den andre partens 

oförstånd. Argumentationen summeras med att orättvis informationsdelning leder till ett 

oetiskt handlande, där marknadspåverkande information nyttjas av människor som tjänar 

pengar på andras okunskap.
77

 

I motstånd till oetiskt handlande framförs argument om personers säljvilja oavsett motparts 

information. På en aktiemarknad väljer du själv till vilket pris du säljer din tillgång, oavsett 

vilken information du har. Köpare och säljare möts inte personligen vilket innebär att 

uppenbar skada för motpart inte existerar som i fallen med horisontella samarbeten. Däremot 

finns problematik i detta synsätt. Om köparen eller säljaren som inte har tillgång till 

informationen som hans/hennes motpart har i sin befattning, innebär detta att personens 

tillgång säljs till ett oriktigt marknadsvärde. Den asymmetriska informationen innebär att 

köparen, säljaren eller tredje part vid avtalssamarbete agerar i informationsunderläge vilket 

gör att personen går miste om tillgången eller varans riktiga värde eller pris.
78
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6. Analys och Slutsatser 

6.1 Analys 

Marknaden och information 
Enligt den ekonomiska teorin menas en effektiv marknad med att all tillgänglig information 

reflekteras i prissättningen av en vara eller tillgång. Enligt samma teori är det endast möjligt 

att prestera bättre än den genomsnittliga marknadens utveckling genom ojämn 

informationsfördelning, att använda sig av så kallad insiderinformation. Utav kommissionens 

riktlinjer om horisontella avtal är möjligheten att genom samverkan tillskriva sig stora 

ekonomiska fördelar med sitt informationsövertag. När en marknad som regleras utefter en 

tanke om effektivitet och transparens med förtroende och ärlighet som syfte, blir det svårt att 

förstå varför en avreglering skulle stävja den problematik som finns med gällande lagar och 

regleringar. Om olika aktörer har olika mycket information om en tillgång, blir det ett 

informationsskikt som i sin tur häver den effektiva prissättningen som görs av tillgänglig 

information. Ger vi då aktörer möjligheten att använda sig utav detta utan att använda 

regleringar i egenskap att skydda marknadens oinformerade aktörer ökar osäkerheten för 

marknaden.  

Att lagarna har svårt att reglera asymmetrisk information får vi nästan acceptera eftersom 

rekvisiten bygger på precisa svar och bevis. Även när bevis läggs fram finns möjligheten att 

lägga fram en alternativ beskrivning vilket gör det hela ännu svårare att bevisa, hur vet vi att 

en person faktiskt använt sig av informationen så som vi tror att personen gjort? Däremot 

fungerar dagens lagar på något sätt som en avskräckande skyddsvägg och moralisk väktare 

när aktörer försöker utnyttja sitt informationsövertag. För investerare och aktörer inger det en 

trygghet och förtroende för att marknaden är under tillsyn. Viktigt blir egentligen inte att 

lagen lyckas fälla så många personer eller aktörer som möjligt, utan att det istället fungerar 

som ett ramverk för att marknaden ska föregås av så liten informationsasymmetri som 

möjligt.  

Att en avreglering effektiviserar prissättningen kan också kritiseras utifrån att det blir en liten 

krets av personer som sitter på hela marknadens tillförsel av information. I dess yttersta spets 

skulle vi kunna få en utveckling där privatpersoner och andra aktörer flyttas in i en följa-John 

lek där besluten för investering enbart grundar sig på större aktörers agerande. Marknadens 

diversifiering av olika investerares analyser, tankar, idéer och utveckling skulle kunna stanna 

av på grund av utvecklingen. Vilket i sin tur hämmar tillväxten och skapar oro på 

världsekonomin. Vi måste därför fråga oss själva vad vi menar med en effektiv marknad – att 

priserna ska vara effektiva i form av fri informationstillförsel eller om en effektiv marknad är 

en marknad som ska inge förtroende för dess aktörer? Vilket i det stora hela innebär en rättvis 

mötesplats för marknadens aktörer och deras handlande.  

Den problematik som återfinns är dock att lagen inte hänger med i samma takt som 

utvecklingen sker. Att en del aktörer hittar kryphål, genvägar och möjligheter att undvika 

lagens rekvisit med hjälp av innovationer och teknisk utveckling. Vilket också är grunden till 

att det finns motstånd mot regleringar på den finansiella marknaden. Det är svårt att få en 

totalt effektiv marknad, många tillgångar kanske redan innehar icke offentlig information som 

personer investerat i utan att marknaden kunnat ta upp det i sin värdering av tillgången. Vilket 

på något vis förklarar varför en avreglering ger det faktiska värdet på en tillgång, vilket ändå 

är av fundamental vikt att veta till vilket verkligt pris en tillgång handlas för. Kanske är lagens 

kritiker aningen kortsiktiga i sitt tänk att människor enbart kommer nyttja avregleringen i 

utnyttjande syfte. Kanske skulle marknaden på sikt generera ett effektivare ramverk i form av 
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självreglering istället för gällande regleringar. Att marknaden på sikt anpassar sitt beteende 

mot hur marknaden förväntas fungera med en på sikt utvecklad normbildning. Vilket på ett 

eventuellt effektivare sätt möter den ekonomiska teorin om den effektiva marknaden. Med ett 

friare informationsflöde, där marknadens aktörer i symbios förstår och inser effekten av sina 

handlingar och handlar därefter.  

Otillbörlig marknadspåverkan 
Vad en avreglering gör förutom att effektivisera prissättningen är att den ger utrymme för 

möjligheten att manipulera tillgångar på falsk information. Effekten blir att det för aktörer 

ökar svårigheten med att särskilja huruvida information faktiskt inger en värdeökning eller om 

information sprids i manipulerande syfte. Ett frisläppande av regleringarna kan innebära att 

Informationsutbyte som skadar tredje man legaliseras. I fall där få aktörer konkurrererar på en 

marknad med tillgångar som är väsentliga för gemene mans funktion skulle kunna få ett 

väsentligt högre marknadspris än under fri konkurrens. Vilket sker till nackdel för 

marknadens konsumenter.  

Effekten av en avreglering skulle kunna leda till en ökad volatilitet på marknaden och i sin tur 

ge orättvisa marknadsvärden av olika tillgångar. Marknadsvärdet kommer i större 

utsträckning bestå av spekulativa värden och därmed ge en prisbild som är antingen under- 

eller övervärderad på grund utav den ojämna informationsspridningen. Exempelvis har vi 

redan i dagens samhälle ett problem med den allt friare informationstillförseln, som leder till 

oanade effekter, som i fallet med det kapade kontot på twitter. Att då släppa 

informationstillförseln fri skulle kunna få oanade effekter och det blir svårt att avgöra vilken 

information som är faktisk information och vilken som är falsk. 

Reflektion av domar och tillämpning av lag 
När det kommer till nämnda domar kan vi konstatera att rekvisiten i lagrumen är oerhört 

viktiga. För att kunna fälla en person för insiderbrott krävs det att det är ställt bortom rimligt 

tvivel att den åtalade haft tillgång och agerat på information som väsentligt påverkar priset på 

en tillgång. Just problematiken med att det måste vara ställt bortom rimligt tvivel att en person 

agerat på information och den anklagades möjlighet att alltid kunna presentera en alternativ 

version till hur handeln gått till, försvårar naturligtvis möjligheten att binda någon vid ett 

brott. Även om det är tämligen uppenbart att en person agerat på grund utav sin position och 

använt sig av insiderinformation, krävs en tydlig koppling till att personen faktiskt har fått 

information och att informationen utgjort beslutet för själva agerandet. Vad som dock visat 

sig effektivt för att binda en person till en viss information är att loggföra internt vilka som 

har tillgång till informationen, som i fallet med C.G. Vid de fall han återfanns i en av 

företaget V:s egen författad loggbok om insynspersoner, kunde domstolen ställa utom rimligt 

tvivel att C.G agerat på informationen, trots att han själv presenterat en annorlunda version till 

sitt agerande. Detta ger ett visst stöd för att lagen faktiskt fungerar och kan ge en viss 

avskräckande effekt för personer som besitter och rör sig i miljöer av marknadspåverkande 

information. Däremot blir det desto svårare att kontrollera eventuella bulvaner eller ombud 

som handlar på uppdrag av någon med informationsövertag.  

I den andra domen kan vi konstatera att den dömde personen J.N uppenbart agerat i försök att 

manipulera ett värdepappers kurs. Marknadens institut i form av värdepappersbolag och 

banker har en skyldighet enligt lagen att rapportera misstänkta fall för insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan till Finansinspektionen, vilket var utgången i detta fall. Något 

som upptäcktes med anledning av att ett konto stod för majoriteten av omsättningen och 

handeln i ett värdepapper. I detta fall var det tydligt att J.N i sin position använt sig av 

vilseledande handling. Detta för att manipulera ett värde på en tillgång före ett erbjudande 
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ställt till specifika aktieägare. I uppsåt att uppvisa ett bättre erbjudande och därmed få 

aktieägarna att i högre utsträckning acceptera erbjudandet. Vad som snabbt kan konstateras i 

gällande fall är att rekvisiten för otillbörlig marknadspåverkan snabbt kunde mötas med 

anledning av den åtalades handlingar. Detta till trots att J.N använde sig av en väns konto och 

J.N:s nekande. Kopplingen transaktioner till kontot samt att köpen i aktiedepån gjordes från 

samma IP-adress, som också ägdes av JN:s bolag, gav fog för att samma person som fört över 

pengarna också gjort aktieköpen. Trots försöken att gå via ombud i form av en väns konto 

utan direkt koppling till sig själv, lyckades J.N själv skapa en koppling genom transaktioner 

och köp från samma dator.  

I det tredje fallet i Marknadsdomstolens dom över bensinbolagen som tillsammans utbytt 

hemlig information om strategiska åtgärder samt kunddatabaser. I fallet med bensinkartellen 

blev det uppdagat efter en razzia där anteckningar om strategisk informationsdelning mellan 

aktörerna hittades samt de möten som ägt rum mellan bolagen. Med hjälp av gemensamt 

informationsutbyte kunde bolagen komma överens om gemensamma pris- och rabattnivåer 

för deras kunder. Vilket gjorde att Marknadsdomstolen dömde förfarandet som ett samrörande 

agerande med marknadsbegränsande utfall. Det horisontella samarbetet inskränkte på 

marknadens fria konkurrens och gav negativa effekter för bensinbolagens konsumenter.  

Återigen bevisas betydelsen av att det finns en koppling mellan agerande och person/aktörer. 

Så länge det går att samleda transaktioner eller överenskommelser till en person eller aktörer 

genererar lagen ett bra skydd mot informationsasymmetri. Vi har även sett bevis på den 

betydande effekt ett internt register över vilka personer som besitter/kommer i kontakt med 

insiderinformation vid tiden före offentliggörande förenklar tillämpningen av lagen eller att 

marknaden har en effektiv övervakning som i fallet med bensinkartellen. Om varje person 

som är delaktig eller kan komma i kontakt med information, till den grad att personen kan 

nyttja informationen för ekonomisk vinning, internt regleras via exempelvis en loggbok, ökar 

möjligheterna att uppnå jämnare informations användande. 

Lagens vara eller icke vara 
Vad gäller lagens vara eller icke vara är det svårt att försöka sätta sig in i en marknad som inte 

föregås av reglering. Eftersom marknadens reglering är så integrerad och har varit så under en 

längre tid, är det svårt att se att vi plötsligt skulle kunna generera så positiva marknadseffekter 

av en avreglering att det är ett rimligt konsekvenstagande. Visserligen vet vi inte hur den 

självreglerande effekten av marknaden skulle bli, heller inte om priserna på tillgångar skulle 

ge en verkligare bild av dess marknadsvärde eller att horisontella samarbeten skulle generera 

övervägande positiva effekter. Dock säger erfarenheterna av uppsatsens diskussion oss att 

utveckling mot att inte ha någon reglering leder till ökad finansiell oro och möjligheter att 

skapa ekonomiska vinster på andras oförstånd. Vilket rättsfallen ger tydliga bevis för där 

aktörerer trots regleringar försöker använda sig av sitt informationsövertag i jakten på 

fördelaktiga beslut och ekonomiska vinstsyften. Om marknadens aktörer trots regleringar 

försöker tillförskaffa sig fördelar av sitt informationsövertag, ger det oss en fingervisning i 

hur det skulle kunna bli vid en avreglering. Detta gör att marknaden bör fråga sig själv om 

inte den asymmetriska informationsdelningen som i och med en avreglering släpps fri att 

använda, genererar större negativa effekter än positiva. Eller om det istället på sikt skulle 

generera positiva effekter för marknaden som helhet i form av rättvisare prisbildning, 

utveckling och öppenhet. 
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6.2 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att presentera informationsreglerande lagstiftning och diskutera dess 

eventuella för- och nackdelar. Slutligen kan det konstateras att marknadens reglering i sig 

fyller en viktig funktion i form av avskräckande och förebyggande syfte. Att lagen däremot 

har svårt att fylla igen en så pass svårhanterlig fråga som hanterandet av icke offentlig 

information är naturligtvis problematiskt. Studiens syfte och resultat tyder på att marknaden 

ändå behöver en reglerande lagstiftning för att inge förtroende och i högsta mån av möjlighet 

minska informationsasymmetrin mellan marknadens aktörer. De fördelar med att ha en 

lagstiftning väger över nackdelarna i författarens ögon då det ändå ger marknadsutövarna ett 

förtroende och inställning till att prissättningen föregås av offentlig information och fri 

konkurrens. Lagen är till för att stävja ojämnheter i informationstillgång och se till att 

marknaden i det stora hela har en gemensam utgångspunkt i dess funktionalitet. Vilket är 

viktigt för att säkerställa framtida tillväxt och utveckling i form av investerarnas förtroende 

för marknaden. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Då studien inte tar vid historisk utveckling av gällande lagstiftning skulle det vara av intresse 

att göra en jämförelse av tidigare och nuvarande lagstiftning mot asymmetrisk 

informationsdelning. Detta för att se lagstiftningens utveckling inom ett område som är i 

ständig förändring. Huruvida utvecklingen i takt med marknadsekonomin gått mot mer eller 

mindre reglering och dess effekter på marknaden. Fortsatt skulle en undersökning om 

marknadens eventuella självreglerande effekter vara av intresse för framtida forskning. 
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