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Sammanfattning 
Insiderhandel är en förekommande företeelse som sker i Sverige liksom i andra länder med 

marknadsekonomi. Antalet misstänkta insiderbrott har ökat i antal de senaste åren men antalet 

åtal och fällande domar har trots detta varit i stort sett konstant. Med insiderbrott avses att 

någon har otillåtet utnyttjat insiderinformation i syfte att göra en ekonomisk vinning. 

Insiderhandel förbjuds i Lag (2005:377) om marknadsmissbruk och legaldefinitionen av vad 

som anses vara insiderinformationen uppfattas som otydlig och vag vilket leder till 

bedömnings- och tillämpningsproblem. 
 

För att finansmarknaden ska fungera väl krävs det att vi har en insiderlagstiftning i och med 

att det stärker allmänhetens förtroende. Har allmänheten ett starkt förtroende för 

finansmarknaden kommer de att välja att placera pengar och handla på marknaden. En av 

anledningarna till att man valde att lagstifta om ett förbud mot insiderhandel var på grund av 

att man ansåg att handel på den finansiella marknaden ska ske utifrån lika förutsättningar. 

Med hjälp av lagstiftningen vill man förhindra det övertag som sker vid handel med 

insiderinformation. 
 

Tillsyn och kontroll av att reglerna i Marknadsmissbrukslagen efterlevs sker genom ett 

sammarbete mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och 

Finansmarknadskammaren. 
 

I uppsatsen presenteras tänkbara orsaker till varför väckta åtalen är få till antalet medan 

misstänkta insiderbrott är flera samt om vi bör ha kvar insiderlagstiftningen i Sverige. 
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Förkortningar 
 

 
 

AnmL Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument 
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FI Finansinspektionen 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Insiderbrott innefattar en väldigt liten del av Ekobrottsmyndighetens verksamhet men är ett av 

de ekonomiska brotten som sker på finansmarknaden som får störst uppmärksamhet i media. 

Den som begår insiderbrott har med hjälp av insiderinformation, som är icke offentliggjord 

och av kurspåverkande natur, gjort ett köp eller en försäljning till sin fördel och har då haft ett 

övertag på marknaden gentemot alla andra aktörer. Insiderlagstiftningen har till syfte att 

förhindra att ett sådant övertag skall kunna ske och tillgodose alla aktörer på marknaden 

genom att alla ska handla efter lika förutsättningar. Två nyckelord som används vid 

argumentering för en insiderlagstiftning är rättvisa och förtroende. Det anses vara omoraliskt 

att en enskild person ska kunna utnyttja information som ännu ingen annan har tagit del av för 

att för sin egen del göra en bra affär utan någon risk och tjäna stora summor pengar. 
 

För att kunna få allmänhetens förtroende för aktiemarknaden krävs det att allas rättigheter 

tillgodoses på den finansiella marknaden och det är därför man har valt att lagstifta om ett 

förbud mot insiderhandel genom insiderlagstiftningen. Om allmänheten saknar förtroende för 

aktiemarknaden kan en tänkbar effekt bli att det inte längre är möjligt att uppnå de 

ekonomiska målen av likvida marknaden och låga kostnader för anskaffning av riskkapital. 

Investerarna söker sig till andra marknadsplatser om de tappar förtroendet för marknaden i 

och med att vissa aktörer har tillgång till insiderinformation som de kan utnyttja för egen 

vinning. Marknadseffektiviteten skulle då försämras och omsättningen minskas. Om alla 

aktörer på marknaden har tillgång till den korrekta och aktuella informationen samtidigt kan 

den finansiella marknaden fortsätta att utvecklas. En förutsättning för att det 

samhällsekonomiska systemet ska kunna växa och ge avkastning krävs det att handeln med 

finansiella instrument fungerar så att det tillförs kapital. 
 

Deltagandet på aktiemarknaden har ökat i och med att det blivit allt vanliga att vi människor 

väljer att investera i finansiella instrument, det kan gälla allt ifrån pensionssparande till ett 

vanligt långtidssparande. Det betyder att allt fler intresserar sig för börsen och kunskap om 

hur marknaden fungerar sprids. 
 

En lagstiftning med förbud mot handel med insiderhandel har inte alltid varit en självklarhet 

och lagstiftningen har endast funnits i 29 år. Straffbestämmelsen ansågs vara olämplig med 

bevissvårigheter som typiskt sätt föreligger i dessa typer av mål och därför avvisade 

lagstiftaren ett generellt förbud mot insiderhandel i början på 1970-talet. Det var först år 1985 

som ett direkt förbud mot insiderhandel infördes. Lagstiftningen har sedan dess utvecklats och 

genomgått ett flertal förändringar främst gällande utvidgning av  förbudets 

tillämpningsområde och sanktionsmöjligheterna. Insiderlagstiftningen är nu en självklarhet i 

de flesta länder med marknadsekonomi. 
 

Den insiderlagstiftning som vi har i Sverige har många gånger blivit ifrågasatt om den är 

tillräckligt effektiv samt om den verkligen förhindrar insiderhandel på den svenska 

värdepappersmarknaden. Med vaga rekvisit och höga beviskrav anses lagstiftningen vara 

svårtillämpad vilket leder till att det brister vid upprätthållandet av allmänhetens förtroende 

för den finansiella marknaden. Rättsosäkerhet skapas då det är svårt för aktörerna på 

marknaden, domstolarna och tillsynsmyndigheterna att veta hur bestämmelserna ska tillämpas 

och aktörerna på marknaden vet inte helt säkert vad som utgör olagligt beteende. I Sverige har 

få personer åtalats och dömts för insiderbrott. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Insiderhandel är en företeelse som är förekommande på finansmarknaden. Det kommer alltid 

att finnas personer som har ett informationsövertag och det är svårt att tillgodogöra att alla 

aktörer alltid har samma information att utgå ifrån vid handel. Vid närmare granskning av 

statistiken som avser insiderbrott dyker många funderingar upp. Misstänkta insiderbrott som 

anmäls är till antalet många men fällande domar är nästan obefintliga och syftet med 

uppsatsen är att försöka reda ut orsakerna till varför dessa siffror skiljer sig åt så pass mycket. 

Uppsatsen kommer att försöka utreda och klargöra orsakerna till detta problem. Frågor som 

kommer att behandlas är följande: 
 

Vilka rekvisit gäller för insiderinformation? 

Hur fungerar tillsynen över finansmarknaden? 

Vilka bedömnings- och tillämpningsproblem har lagstiftningen? 

Bör vi ha kvar insiderlagstiftningen? 
 

1.3 Nyttomotivering 
Genom en djupgående analys av rekvisiten för insiderinformation samt statistik över 

insiderbrott ska en uppfattning och förståelse fås till varför det finns så pass få fällande domar 

för insiderbrott. I och med den stora uppmärksamheten i media kan man tycka att det borde 

förekomma mer insiderhandel i och med det stora antalet misstänkta insiderbrott. 
 

1.4 Metod 
För att fullfölja mitt syfte i denna uppsats har jag använt mig av lagar, propositioner, praxis 

samt doktrin. Genom att utgå från propositionerna har jag kunnat tillgodogöra mig 

lagstiftarens syfte med de rekvisit som finns angivet i legaldefinitionen. Praxis har använts för 

att ge exempel på lagens tillämpning. Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten har jag tagit 

fram statistiskt material för att kunna se hur förekommande insiderbrott är i Sverige. Förutom 

detta har jag även diskuterat med Anders Ackebo, som tidigare verkade som noterings- och 

övervakningschef vid OMX- Stockholmsbörsen. Inga kommentarer har tagits med från detta i 

uppsatsen utan det har hjälpt mig som författare att utöka min kunskap och förståelse för 

ämnet. 
 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att behandla begreppet insiderinformation och ingen analys av övriga 

brott i Marknadsmissbrukslagen kommer att göras. Det är den svenska insiderregleringen som 

kommer att studeras och då från och med år 2005. Alltså har inte äldre lagstiftning före år 

2005 studerats. EU-kommissionen har gett ut ett förändringsförslag (MiFID II) av 

Marknadsmissbrukslagen men detta har inte behandlats i uppsatsen utan endast aktuell 

lagstiftning har varit i fokus. Ingen jämförelse kommer att ske med andra länders 

insiderreglering och därför kommer endast svenska avgöranden att tas med. 
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2. Insiderinformation 
 

2.1 Insiderbrott 
Den som fått 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 enligt 2§ 1st MmL. Det samma gäller för den person 

som har insiderinformation föranleder någon annan genom råd eller annat sätt förvärva eller 

avyttra sådana finansiella instrument som informationen rör genom handel på 

värdepappersmarknaden. Risken för att dömas för insiderbrott gäller inte endast 

styrelseledamöter eller anställda i ett bolag utan risken omfattar alla som uppfyller rekvisiten 

för insiderbrott. Personen i fråga som utför transaktionen baserat på insiderinformation kan 

inte skylla på att denne utför transaktionen åt någon annan. Det är den person som har tillgång 

till insiderinformation som utför transaktionen som kan riskera att dömas till insiderbrott. 

Personen som utför transaktionen måste ha haft tillgång till insiderinformation vid det tillfälle 

som handeln har skett och det är då inte av betydelse i vilken egenskap eller på vilket sätt 

denne har fått tillgång till informationen.
1

 

 

För att förtydliga det ovan nämnda kan följande exempel användas: ”En taxichaufför kör två 

personer som sitter i baksätet och pratar om en företagsöverlåtelse. Den ena har ett noterat 

bolag som den skall sälja till den andre. Taxichauffören förstår att det här är information som 

kan påverka kursen på den noterade aktien. Han förbjuds därför i lagens mening att handla 

med den aktien. Han har genom att han tillgodogjort sig informationen blivit en insider. Han 

har därför förlorat rätten att själv handla med aktien och han får heller inte rekommendera 

någon annan att handla aktien för någon annans räkning.”
2 

Förbudet att utnyttja 

insiderinformation gäller alla. Personen som utför transaktionen behöver inte dra nytta av 

insiderinformationen utan det räcker att denne fått insiderinformation innan transaktionen 

genomförs som sedan går att koppla till informationen. 

 
Med insiderinformation avses följande: ”Information om en icke offentliggjord eller inte 

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

instrument.” I resterande del av uppsatsen kommer begreppet insiderinformation att 

behandlas och ligga i fokus. Någon vidare granskning av insiderbrott kommer inte att ske. 
 

 
2.1.2 Omständighet av specifik natur 
Information som anses vara insiderinformation ska vara av specifik natur och är ett krav som 

har funnits med sedan länge. I propositionen uttrycker man att begreppet ”specifik natur” 

medföljer rekvisitet ”omständighet” och av den anledningen har man valt att inte ta med det i 

legaldefinitionen.
3 

Det finns två kriterier som måste vara uppfyllda för att informationen ska 

anses vara av specifik natur. Det första är att informationen ska ange en omständighet som 

föreligger eller en omständighet som kan komma att föreligga i framtiden eller ange en 

händelse som inträffat eller troligtvis kan förväntas inträffa. Det andra kriteriet är att 

informationen skall vara tillräckligt specifik för att man med hjälp av den skall kunna dra 

egna slutsatser om omständigheternas eller händelsernas tänkbara effekt på priset på de 

aktuella finansiella instrumenten. Det innebär i sin tur att sannolikhet skall finnas för att 

omständigheten inträffar samt att informationen måste vara konkret för att vara av specifik 
 

 
1 Melzer Affärsvärlden (2010) 
2 Citerat från Melzer Affärsvärlden (2010) 
3 Samuelsson (2005) s.185-187 
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natur. Den ska ha betydelse för prisbildningen på marknaden av de finansiella instrumenten 

samt ta sikt på viss händelse.
4
 

 

Det behöver inte alltid finnas ett samband mellan omständigheten av specifik natur och något 

specifikt bolag för att det skall anses vara av specifik natur. Omständigheten kan avse 

kurspåverkande information av allmän karaktär som berör en hel marknad. Det allmänna 

ränteläget, nya skatteregler eller vad en kund har för avsikter med sitt värdepappersinnhav är 

omständigheter som bedöms vara allmänt kursdrivande information som berör en hel marknad 

och anses vara av specifik natur. I vissa fall kan informationen utgöra insiderinformation 

endast inom en viss bransch vilket innebär att den branschen berörs av informationen men 

anses vara irrelevant för andra branscher. 
5
 

 

Informationen ska alltså handla om en specifik omständighet eller händelse, som har hänt 

eller kommer att hända i framtiden. Den ska vara så pass specifik att man med hjälp av 

informationen om en händelse ska kunna med egen förmåga dra slutsatsen om vad det har för 

effekt på priset. Att det antingen kommer höja aktiekursen eller sänka den på det aktuella 

finansiella instrumentet. 
 

2.1.3 Icke offentliggjord eller inte allmänt känd 
Som kan utläsas av definitionen omfattas endast information som varken är offentliggjord 
eller allmänt känd. Är informationen publicerad på en marknadsplats eller om den har varit 
omnämnd i massmedia anses den vara allmänt känd. Den allmänt kända informationen skall 
då finnas tillgänglig för varje person att söka efter den i massmedia, offentliga föredrag eller 
liknande. När informationen visas på bildskärmar som t.ex. Reuters eller när tidningarna 
lämnar tryckeriet anses den vara allmänt känd. Distributionen av informationen anses vara 

den exakta tidpunkten för när informationen anses vara allmänt känd. 
6
 

 

När någon med en medveten handling offentliggör informationen anses den vara 

offentliggjord. Enligt lagstiftaren bör spridning av information som sker inom en begränsad 

sluten krets, t.ex. en privat aktiespararklubb, inte bedömas som tillräckligt spridd för att 

motsvara kravet på att vara offentliggjord. Om däremot en fondkommissionärsklubb 

publicerar en analys riktad till sin målgrupp d.v.s. kundkretsen och de egna börsombuden, så 

anses informationen vara offentliggjord. Skillnaden mellan dessa två exempel är att man 

förutsätter att mottagarkretsen i det senare fallet är större samt att goda analyser kan användas 

som konkurrensmedel. 
7

 

 

Ett handelsförbud föreligger för innehavaren av icke offentliggjord information vilket innebär 
att denne inte får göra egna affärer med den informationen. Personen får inte heller föranleda 
någon annan att utföra affärer med hjälp av den icke offentliggjorda informationen. Det enda 
tillfället då den ursprungliga innehavaren har rätt att vidarebefordra informationen är om det 
är till personer som behöver den vid fullgörande av sina arbetsuppgifter. Mottagaren av 

informationen är då i tjänsten och även den har ett handelsförbud vid det tillfället.
8 

Mottagaren måste då informeras av den ursprunglige innehavararen att det rör sig om icke 

offentliggjord information.
9
 

 
 
 

4 Prop. 2004/05:142 s.55 
5 Sevenius & Örtengren (2012) s.250 
6 Prop. 1990/91:42 s.83 
7 A a s. 83 
8 Prop. 1990/91:42 s.83 
9 Prop. 1990/91:42 s.84 
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I de senare propositionerna kan man läsa om hur information hanteras på internet och när 

informationen anses vara offentliggjord eller allmänt känd när den publiceras på internet. Man 

menar att hänsyn skall tas till vilken typ av hemsida det gäller. Om någon publicerar ett inlägg 

på en chattsida så görs bedömningen att det beror på vilken typ av hemsida som det handlar 

om. Kommentarer gällande en uppgift på en etablerad och välbesökt aktiehemsida likställs 

med publiceringar i tidningar, den är då allmänt känd samt även offentliggjord. Informationen 

anses varken vara offentliggjord och inte heller allmänt känd vid publicering av information 

på en blogg med få besökare.
10

 

 

När informationen blivit så känd bland allmänheten att den inte längre går att utnyttja till 

fördelaktiga affärer för egen vinning ska personer som använder den informationen bli befriad 

från straffansvar. Publicering på en etablerad och välbesökt chatthemsida anses därför som 

allmänt känd och offentliggjord medan uppgifter på en blogg med få besökare anses varken 

allmänt känd eller offentliggjord. Hänsyn tas alltså till vilken typ av hemsida det gäller.
11

 

 

2.1.4 Ägnad att väsentligt påverka priset 
Som sista rekvisitet för att information skall bedömas vara insiderinformation är att den ska 

vara ägnad att väsentligt påverka priset på de finansiella instrumenten när den offentliggörs.
12 

Det ska vara sannolikt att omständigheten kommer att påverka priset genom att antingen driva 
upp eller ner kursen på den aktuella aktien när informationen offentliggörs. Det är den 
förväntade kursförändringen som är det intressanta och bedömningen ska inte ske i efterhand, 

utan det ska ske vid tidpunkten för handlingen.
13 

Informationen behöver inte ha påverkat 
priset på de finansiella instrumenten efter att informationen har offentliggjorts för att 
straffansvar skall inträda, vilket gör det svårt för en åklagare att visa att informationen varit 

ägnad att påverka priset trots att ingen kurspåverkan har skett efter offentliggörandet.
14

 

 

Det finns ingen klar gränsdragning för vad som gäller vilket gör att en definition av väsentlig 

påverkan av priset är svår. En fastslagen definition av väsentlig kurspåverkan finns varken 

med i lagtext eller i förarbeten. Istället ska en bedömning göras med hänsyn till flera olika 

punkter som t.ex. allmänna händelser på marknaden och det finansiella instrumentets 

egenskaper. Som exempel på det finansiella instrumentets egenskaper kan vara att en akties 

värde är högt eller lågt eller om det normalt sker stora förändringar av aktiekursen. 
15 

Det 

enskilda finansiella instrumentets egenskaper ska alltså vara det avgörande vid bedömning för 

väsentlighetsrekvisitet. Trots detta har man i äldre förarbeten angett väsentlighetsrekvisitets 

innebörd med en procentsats på 10%. 
16 

Den tioprocentiga gränsen varierar dock på olika 

marknader då 10 % kan tyckas vara väldigt mycket på marknaden för räntebärande instrument 

då  väldigt  små  kursförändringar  anses  ha  stor  betydelse  och  påverkan  medan  det  på 

optionsmarknaden hör till det normala med en 10% kursförändring. 
17

 

 

Informationen måste alltså inte påverka priset för att det ska bedömas som insiderinformation. 

Bedömningen om det handlar om insiderinformation i ett specifikt fall sker efter ett 

offentliggörande, vilket leder till att en effekt på priset kan redan ha skett. Det handlar istället 

om vilken effekt det kan tänkas ha på det finansiella instrumentet. Anledningen till att någon 
 

 
10 Prop. 2004/05:142 s.66 
11 A a s.66 
12 Samuelsson (2005) s.200 
13 Prop. 1990/91:42 s.51 
14 Sevenius & Örtengren (2012) s.250-251 
15 A a s.250 
16 Samuelsson (2005) s.190 
17 Prop. 1990/91:42 s.82 
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använder sig av insiderinformation vid handel med aktier är för att de tänker att informationen 

kommer att antingen höja eller sänka aktiekursen. Alltså görs bedömningen till hur 

informationen kan tänkas påverka priset. 
 

2.2 Bedömnings- och tillämpningsproblem 
Frågan om när information anses vara insiderinformation tycks fortfarande vara svår att 

besvara efter genomgången av rekvisiten för insiderinformation. I förarbeten uttrycks målet 

för insiderlagstiftningen att vara en reglering som är tydlig och funktionell för att aktörerna på 

marknaden ska veta när deras handlande bedöms vara en överträdelse av bestämmelsen. I och 

med de otydliga och vaga definitionerna av rekvisiten kan man ifrågasätta om 

insiderlagstiftningen verkligen uppfyller detta mål. Det är svårt att göra en gränsdragning 

mellan vilken handling som anses vara tillåten och vad som anses vara otillåten handling och i 

och med att det är svårt att bedöma vad som är insiderbrott skapar det rättsosäkerhet. Den 

bakomliggande orsaken till just detta är på grund av de vaga och otydliga rekvisit som 

bestämmelsen har. En förutsättning för rättssäkerheten är tydliga gränser för vad som är 

olagligt beteende och det behövs för att aktörerna ska kunna agera fritt och säkert på 

marknaden. Rekvisiten ”ägnad att väsentligt påverka priset” och ”omständighet av specifik 

natur” är de rekvisit som enligt min mening skapar störst problem vid bedömningen av 

begreppet insiderinformation. 
 

Som nämnt ovan anses information vara av specifik natur om man kan dra egna slutsatser om 

omständighetens eller händelsens tänkbara effekt på priset på det finansiella instrumentet. 

Detta är endast riktlinjer för hur en bedömning ska göras och ingen fastställd förklaring för 

vad som är specifik natur. Tolkningsutrymmet är därför stort vid en bedömning och det kan 

leda till otydligheter. Som nämnt innan har man i förarbetena försökt tydliggöra begreppet 

genom att uttrycka att det berör information som har ett speciellt avseende på viss händelse 

och som anger något av betydelse för prisetbildningen. Enligt min uppfattning så anser jag det 

inte vara något tydliggörande i och med att ”bestämd betydelse för prisbildningen” är lika 

svårt att bedöma som begreppen ”viss sannolikhet” och ”någorlunda konkret”. I och med 

dessa otydligheter i legaldefinitionen och även i förarbeten ställs det krav på domstolarna att 

tyddliggöra kraven för insiderinformation vid bedömning och de ska då även tydliggöra 

gränsen för när ett handlande anses vara en överträdelse av bestämmelsen. I och med att det 

ställs höga krav på domstolarna att tydliggöra kraven då rekvisiten är väldigt otydliga så kan 

det leda till att domarna väljer att vara försiktiga med att göra en sådan bedömning och skapa 

prejudicerande avgöranden. I och med de få avgöranden som finns från HD kan vi konstatera 

att det är möjligt att något sådant har hänt när det gäller insiderlagstiftningen. 
 

En omständighet anses vara ”väsentligt ägnad att påverka priset” om det är sannolikt att 

omständigheten kommer att påverka priset genom att antingen driva kursen upp eller ned när 

informationen offentliggörs. Att informationen ska vara ”väsentlig” avser information som en 

förnuftig investerar ska kunna använda vid beslut om investering. Bedömningen för om detta 

rekvisit är uppfylld sker vid den tidpunkt som transaktionen har genomförts eftersom det 

avgörande är inte den riktiga effekten som sker efter ett offentliggörande, utan vid tidpunkten 

för transaktionen. Det är då alltså den förväntade effekten som är relevant och inte den 

faktiska effekten vid offentliggörandet. Detta leder till svårigheter för de utredande 

myndigheterna då bedömningen vid utredningen sker efter ett offentliggörande. Det  kan 

därför vara svårt för dem att bortse och inte påverkas av den faktiska kursförändringen som 

skett efter ett offentliggörande. Kursutvecklingen för det finansiella instrumentet kan påverkas 

av många händelser och det behöver därför inte alltid vara ett offentliggörande som har 

påverkat kursen. Det blir därför en svår tolkningsfråga att bedöma kursutvecklingen för den 

aktuella aktien. 
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Tolkningsutrymmet för rekvisitet ”väsentlig påverkan” är även det stort då det inte finns 

någon bestämd förklaring i lag och förarbeten. Att en ”förnuftig investerare” ska kunna 

använda sig av informationen gör inte bedömningen mycket enklare då även det är svårt att 

bedöma. Enligt förarbeten ska hänsyn tas till olika parameterar som t.ex. det finansiella 

instrumentets egenskaper vid en bedömning. Marknadsaktörerna, domstolarna och de 

utredande myndigheterna ska bedöma om rekvisitet är uppfyllt utifrån t.ex. om det finansiella 

instrumentets aktiekurs normalt ändras mycket eller lite. Om förändringarna normalt är stora 

behöver den möjliga påverkan på priset vara större än om förändringarna normalt är små. Då 

bedömningen ska ske vid tidpunkten för när transaktionen genomfördes anser jag att denna 

definition bör vara utan betydelse då den faktiska kursförändringen inte ska ha någon 

betydelse vid bedömning. 
 

 
3. Anmälningsskyldighet 

 
3.1 Anmälningslagen 
Den del av insiderlagstiftningen som funnits längst är den del om skyldigheten för vissa 

personer att anmäla sitt aktieinnehav i aktiebolag. De första regleringarna om 

anmälningsskyldighet infördes redan på 1970-talet. För att kunna förbättra 

marknadsinformationen, minska intresset för otillåten handel samt öka möjligheterna till att 

kontrollera att bestämmelserna om handelsförbud följs har man beslutat om att ha denna 

skyldighet. 
18  

I Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument kan man utläsa den anmälningsskylighet som finns. 
 

Anmälningsskyldigheten omfattar fysiska personer som anses ha insynsställning i ett 

aktiemarknadsbolag enligt 3§ AnmL. Juridiska personer kan inte bli anmälningsskyldiga då 

de inte anses kunna ha insynsställning i aktiemarknadsbolag. Istället gäller reglerna om t.ex. 

flaggning för dessa. 
19

Att ha god insynsställning innebär att man har särskilt goda 

förutsättningar   att   få  tillgång  till   förtrolig  information   om   bolaget   och   syftet   med 

anmälningsskyldigheten är att låta dessa öppet redovisa sina och närståendes affärer med 
aktier i det bolag som de har insynsställning i. De fysiska personer som omfattas av denna 
anmälningsskyldighet går att utläsa i 3§ AnmL. Det är bland annat VD, bolagsmän och 

styrelseledamot. 
20

 

 

Det är den anmälningsskyldige som personligen har ansvaret för att anmäla sitt innehav 

och/eller ändringar av det skriftligen till Finansinspektionen enligt 4§ AnmL, senast fem 

dagar efter det att anmälningsskyldigheten uppkommit. Alla uppgifter som tillkommer FI förs 

sedan in i ett insynsregister som är offentligt för allmänheten. Med det offentliga 

insynsregistret vill man kunna ge offentlig insyn i vissa värdepappersaffärer och effektivisera 

övervakningen av att bestämmelserna om handelsförbudet följs. En fysisk person som har 

anmälningsskyldighet men underlåter att anmäla sitt innehav till FI anses skapa misstankar 

om att insiderhandel pågår. Trettio dagar före ett offentliggörande av ordinarie delårsrapport 

har de personer med insynsställning ett handelsförbud. Förbudet omfattar både handel på samt 

utanför värdepappersmarknaden. 
 

 
 
 
 
 

18 Bengtsson (2001) s.35-36 
19 A a s.36 
20 Prop. 1999/2000:109 s.63, Bengtsson (2001) s.37 
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3.2 Loggbok 
Förutom skyldigheten för insynspersoner att rapportera sitt aktieinnehav till 

Finansinspektionen finns det även en skyldighet att inom bolaget föra en förteckning, en så 

kallad loggbok, över personer som är anställda eller har uppdrag för bolaget och som har 

tillgång till insiderinformation som rör bolaget, 10 a§ AnmL. Det är inte endast personer som 

har insynsställning enligt 3§ AnmL som skall registreras i loggboken utan även andra 

personer som har insiderinformation utan att uppfylla kravet för insynsställning. Den 

information som ska antecknas i loggboken är skälen till att personen står med i 

förteckningen, datum då personen fick tillgång till informationen och när förteckningen senast 

uppdaterades. Från och med att loggboken upprättades ska den sparas i fem år. 
 

Genom att aktiemarknadsbolaget för en loggbok över samtliga personer som har tillgång till 
insiderinformation kan FI tillsammans med EBM kontrollera om dessa personer har gjort sig 
skyldiga till insiderbrott genom att ha handlat på insiderinformation. För en åklagare är 
loggboken ett av de viktigaste bevisen i ett marknadsmissbruksmål då det är lätt för åklagaren 

att  spåra  eventuella  läckor.  
21   

Skillnaden  mellan  insynsregistret  och  loggboken  är  att 

insynsregistret baseras på vilken tjänst personen har medan loggboken registrerar 

informationsspridning. Därför ska även personer med insynsställning antecknas i loggboken 

när de får tillgång till insiderinformation. 
 

 
4. Tillsyn 

 
4.1 Finansinspektionen 
Finansinspektionen är den myndighet som har till uppgift att arbeta för ett stabilt och 
välfungerande finansiellt system som syftar till ett gott konsumentskydd inom det finansiella 
systemet. De huvudsakliga uppgifterna som Finansinspektionen har är att ge tillstånd, utfärda 
regler samt utöva tillsyn. Genom att utöva tillsyn över de svenska värdepappersmarknaderna 
identifieras risker, problem och överträdelser, bland annat överträdelser av 
Marknadsmissbrukslagen. Den tillsyn som Finansinspektionen utövar idag omfattar flera 

delmarknader och närmare 4000 företag. 
22

 

 

Efter att en anmälan kommer in gällande misstankar om insiderbrott från en marknadsplats 

påbörjas ett ärende hos FI. I första hand är det börserna och de auktoriserade 

marknadsplatserna som har ansvaret för övervakningen av marknadsplatserna. Det är sedan 

FI:s uppgift att övervaka de finansiella marknaderna då de är den statliga tillsynsmyndigheten. 

I 16§ MmL går det att utläsa att det är FI som har det övergripande ansvaret vid 

övervakningen av att Marknadsmissbrukslagen följs. Stockholmsbörsen, samt vissa andra 

självreglerande organ, kan i samverkan med FI kan inom ramen för sin verksamhet 

vidareutveckla normsystemet. 
23 

Vid misstanke om olaglig insiderhandel eller överträdelse av 

MmL ska en anmälan göras till FI. FI ska både övervaka värdepappersbolagens verksamhet 

samt  kontrollera  börsen  och  de  reglerade  marknaderna  för  att  undersöka  misstänkta 
överträdelser av MmL. Denna uppdelning och FI:s funktion har kritiserats då det är svårt att 

definiera vilka uppgifter som tillkommer Ekobrottsmyndigheten och vad som är FI:s ansvar 

och skyldighet. 
24

 
 

 
 

21 af Sandeberg (2002) s.161 
22 Sevenius & Örtengren (2012) s.152 
23 Samuelsson SvJT (2002) s.891 
24 af Sandeberg (2002) s.160-162 
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Bankerna, värdepappersinstituten och marknadsplatserna har enligt 10§ MmL en skyldighet 

att rapportera till FI om misstänkta transaktioner som kan utgöra insiderbrott. Dessa uppgifter 

ska i sin tur överlämnas till Ekobrottsmyndigheten som ansvarar för utredning och lagföring 

av alla upptagna brott i MmL. Misstankegraden för rapporteringsskyldigheten behöver inte 

vara hög, det räcker alltså att den är låg för att skyldigheten skall gälla. Den som uppsåtligen 

eller av grov oaktsamhet åsidosätter 10§ MmL ska enligt 13§ MmL dömas till böter. Om 

rapportering har skett enligt 10§ MmL uppstår ett meddelarförbud enligt 11§ MmL som 

innebär att t.ex. företaget som rapporterat om misstanke inte får röja för kunden eller någon 

utomstående att rapportering har skett. Meddelarförbudet gäller även ledamöterna i företagets 

styrelse och företagets anställda. Vid åsidosättande av 11§ MmL döms man till böter enligt 

13§ MmL. Som nämnt innan ska de börsnoterade bolagen föra en loggbok enligt 10 a§ AnmL 

över samtliga personer som besitter på insiderinformation. FI tillsammans med EBM kan då 

kontrollera om dessa personer har gjort sig skyldiga till insiderbrott genom att ha handlat på 

informationen. För åklagaren är loggboken ett av de viktigaste bevisen som man har i ett 

marknadsmissbruksmål. 
 

4.2 Ekobrottsmyndigheten 
De ekonomiska brotten handläggs av Ekobrottsmyndigheten. EBM är en specialistmyndighet 
med kompetens för analys och utredning och genom förebyggande och bekämpande av 
ekonomisk brottslighet ska rättvisa och trygghet skapas och säkerställas. De brott som EBM 
ansvarar för är främst skattebrott, bokföringsbrott samt marknadsmissbruksbrott som några 

exempel. 
25

 

 

Efter att FI har fått in de rapporterade anmälda misstankarna överlämnas ärendena direkt till 
EBM där en åklagare beslutar om förundersökning skall inledas eller inte. Beslutas det om att 
en förundersökning ska inledas ska polis tillsammans med ekorevisor och ekoadministratörer 
som ett utredningsteam utreda anmälan. Förhör hålls med de misstänkta personerna, vittnen 
och skriftligt material inhämtas samt andra åtgärder tas för att kunna utreda misstankarna för 

att se om brott föreligger. 
26

 

 

Vid ärenden som berör marknadsmissbruk ska FI tillsammans med EBM ha ett effektivt och 

långtgående samarbete. I Sverige är FI den administrativa myndighet som har getts 

befogenhet att se till att bestämmelserna enligt MmL efterlevs och har då även ansvar för att 

behöriga myndigheter får den information som behövs i sin brottsutredande verksamhet. EBM 

kan i sin brottsutredande verksamhet behöva ha tillgång till den kunskap som FI har tillgång 

till vid utövande av sin tillsyn. Det är viktigt att samarbetet mellan dessa två myndigheter 

fungerar  väl  då  många  transaktioner  är  gränsöverskridande  och  det  är  FI  som  har  de 

internationella kontakterna som EBM kan behöva få tillgång till.
27

 

 

4.3 Finansmarknadskammaren 
Den 1 januari 2012 inrättade EBM en ny kammare, finansmarknadskammaren, för 

bekämpning av finansmarknadsbrott. Anledningen till detta var att stärka styrningen och 

ledningen av arbetet med att bekämpa brott på finansmarknaden samt att utveckla 

arbetsformer och höja kompetensen inom området. Med en specialinriktad 

kompetensutveckling för personalen och genom ett renodlat uppdrag där effektiva 

arbetsmetoder kan utvecklas ska man försöka uppnå detta. EBM:s satsning på 

Finansmarknadskammaren visade resultat redan under första året som de var verksamma då 
 

 
25 Ekobrottsmyndighetens informationsfolder (2012) 
26 af Sandeberg (2002) s.164-165 
27 Prop. 2004/05:142 s. 48 och 102-108. 
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utredningarna ledde till två fällande insiderdomar till skillnad från 2011 då inga åtal väcktes, 
vilket var en av anledningarna till att man fick komma på en ny lösning för att utreda brotten 

(tillkomsten av finansmarknaden). 
28

 

 

De brott som handläggs av Finansmarknadskammaren är brott mot MmL samt svindleri 

avseende värdepapper enligt 9 kap. 9§ Brb. Stora utredningsinsatser och specialkompetenser 

behövs vid utredandet av finansmarknadsbrott då det är mycket komplicerat att utreda. Oftast 

behövs det internationell hjälp som begärs från brottsbekämpande myndigheter i andra länder, 

t.ex. i de fall då handel har skett via en dator i Spanien men på den svenska börsen. 

Svårutredda och resurskrävande är två kännetecken för finansmarknadsbrotten och de kräver 

därför stora insatser och hög specialistkompetens. Myndigheterna måste därför inneha den 

kompetens som behövs, följa teknikutvecklingen på finansmarknaden och ha internationella 

kontakter med andra brottsbekämpande myndigheter. Efter Finansmarknadskammarens 

tillkomst har ett antal utredningar som lett till fällande domar ökat och utredningstiden har 

blivit kortare. Informationsutbytet mellan FI och Finansmarknadskammaren har förstärkts i 

och med det nära samarbete som har skapats. 
29

 

 

Kortare handläggningstider är ett resultat av att finansmarknadskammaren har jobbat med 

medarbetardrivet förbättringsarbete vilket i sin tur lett till att resurserna har kunnat 

koncentreras på de viktigaste ärendena. Med hjälp av tvångsmedel har 

finansmarknadskammaren kunnat föra snabbare processer. EBM har kunnat öka kvalitén, 

effektiviteten samt rättssäkerheten när det gäller handläggningen av ärenden gällande 

finansmarknadsbrottsligheten. 
 

 
5. Argument för och emot insiderlagstiftningen 
Insiderlagstiftningen anses vara en av de främsta förutsättningarna för att vi ska ha en väl 

fungerande finansmarknad. 
30 

För att stärka allmänhetens förtroende krävs det att handeln på 

de finansiella marknaderna sker utifrån lika förutsättningar och lika villkor.
31 

Det krävs att 
bestämmelserna är tydliga, förutsägbara och stabila för att allmänheten ska ha ett förtroende 
för regleringen. För en fungerande insiderlagstiftning krävs det att de som gör överträdelser 

av bestämmelserna i MmL skall straffas för sitt agerande. 
32

Utanför den reglerade marknaden 
är informationsövertag ett accepterat beteende och man kan då ställa sig frågan om 
insiderregleringen verkligen behövs. 

 

5.1 Argument för insiderlagstiftningen 
Det främsta argumentet som man har när det gäller insiderregleringens existerande är att 
upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden. Man menar att det inte är rättvist att 
personer med insynsställning har ett informationsövertag och med insiderhandeln blir 

informationsgivningen försämrad.
33 

Allmänhetens förtroende måste upprätthållas för att 
värdepappersmarknaden ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. För att marknadens aktörer 
inte ska söka sig till andra marknadsplatser krävs det rättvisa spelregler för alla. Om det skulle 
bli fallet skulle samhällets ekonomi påverkas negativt genom en minskad 

marknadsomsättning  och  sämre  marknadseffektivitet.
34   

Konkurser  och  arbetslöshet  kan  i 
 

28 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2012 (2013) s. 11 
29 A a s. 11-12 
30 Proposition 2004/05:142 s.35 
31 Sevenius & Örtengren (2012) s.248 
32 Prop. 1999/00:109 s.39 
33 Prop. 2004/05:142 s.40 
34 Prop. 1990/91:42 s.38 
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värsta fall bli resultatet av en minskad effektivitet på marknaden. Förtroendeargumentet är 
enligt lagstiftarna det mest övertygande argumentet för en insiderreglering med motiveringen 

att genom att upprätthålla allmänhetens förtroende bevarar man marknadseffektiviteten. 
35

 

 

Argumentet om rättvisa, som även kallas för det moraliska argumentet, är ett av de argument 

som enligt förarbetena anses vara starkast för att ha en insiderreglering. De menar att alla ska 

ha möjlighet att delta på marknaden och de som gör det ska delta på lika villkor. Handel med 

insiderinformation leder till ekonomisk vinning för de aktörer som utnyttjar det och enligt 

reste av aktörerna på marknaden uppfattas det som orättvist och anses vara omoraliskt 

beteende. De personer som har insynsställning i ett bolag har fått det via den anställning de 

har, inte för att de förtjänar det. Att vissa aktörer handlar med insiderinformation som de får 

via sin anställning missgynnar övriga investerare som lägger ned tid och arbete för att 

analysera marknaden och göra ett bra val av investering.
36 

Argumentet har dock kritiserats 

och invänts med att aktörerna på värdepappersmarknaden aldrig kommer vara helt jämställda 

och att ha samma förutsättningar kan vara svårt i och med att det kan skilja på kunskap och 

kapital. 
37

 

 

Följande argument är vanligt förekommande och det är att handel med insiderinformation 

leder till försämrad informationsgivning som i sin tur kan påverka marknadens effektivitet 

negativt. Alla bör istället få informationen samtidigt och det även för att informationens effekt 

ska omedelbart kunna återspeglas i aktiekursen. Om en fördröjning av informationsgivningen 

sker leder det till att aktiekursen blir missvisande.
38

Om insiderlagstiftningen inte skulle finnas 

och en person med insynsställning fick agera fritt finns det en risk för konflikt mellan 

personens intresse av att göra ekonomisk vinning genom insiderinformationen och 

marknadens krav på effektivitet. Personen som får reda på insiderinformation måste agera 

innan informationen offentliggörs för att kunna tjäna på det. Marknadens effektivitet påverkas 

negativt då denna person kommer att hålla informationen hemlig.
39

 

 

5.2 Argument mot insiderlagstiftningen 
Ett av de grundläggande argumenten mot insiderlagstiftningen är att ingen skadas av 

insiderhandel och motståndarna menar då, varför lagstifta mot något som ingen tar skada av? 

Ett exempel kan vara följande. Anta att en person som har tillgång till insiderinformation 

köper aktier av en annan. Båda personerna har kunnat genomföra önskade affärer utifrån sina 

önskemål då köparen kunnat köpa aktier till ett fördelaktigt pris samtidigt som säljaren kan 

sälja aktierna till sitt önskade pris. Kritiken som riktats mot detta resonemang är att köparen 

kan ha misslett säljaren att sälja sina aktier i och med att denne har erbjudit ett pris över 

marknadspriset och därför misslett säljaren. Ett bud på en anonym aktiemarknad medför en 

risk för säljaren men det är upp till säljaren att bedöma om det är rimligt att sälja. Ett bud 

baserat på insiderinformation driver upp priset på aktien mot en korrektare nivå och det 

gynnar då aktieägarna. 
 
 

 
Om all information fanns tillgänglig för alla samtidigt skulle priset på aktierna vara närmare 

det korrekta priset. Insiderhandel bör enligt motståndarna tillåtas då det på sikt driver 

aktiepriset  till  ett  mer  korrekt  värde.  Aktörerna  handlar  till  ett  fel  pris  vid  förbud  mot 

 
35 Prop. 2004/05:142 s.41 
36 af Sandeberg (2002) s. 44 
37 Samuelsson (2005) s.148 
38 Sevenius & Örtengren (2012) s.248 
39 af Sandeberg (2002) s.48 
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insiderhandel vilket leder till sämre beslut och ineffektivitet för aktörerna.
40 

Att handla med 
insiderinformation leder till ett mer korrekt värde av det finansiella instrumentets pris och 
enligt förespråkarna bör insiderhandel därför tillåtas. Om insiderhandel skulle tillåtas skulle 
det innebära att ny information snabbare införlivas i priserna då insiderhandeln medverkar till 
att aktien får sitt rätta värde. Enligt motståndarna bör därför fri insiderhandel tillåtas på 

marknaden. 
41

 

 

Ett av förespråkarnas argument för fri insiderhandel är kompensationsargumentet, ett bra sätt 

att belöna en företagsledning för utfört arbete. När bolaget har presterat bra ska ledningen få 

möjligheten att handla aktier i bolaget innan insiderinformationen blir offentliggjord. Det 

samma gäller om det går dåligt för bolaget, aktieägarna ska få möjlighet att sälja sina aktier 

innan information offentliggörs. Argumentet motiveras med att det är positivt att 

företagsledningen i ett bolag äger aktier i det egna bolaget då en starkare överensstämmelse 

då uppstår mellan ledningen och aktieägarna. Aktieägarnas främsta intresse är att maximera 

vinsten i bolaget medan ledningen i bolaget är mer intresserad av bolagets tillväxt.
42

 

 

Det finns en risk för att respekten för lagstiftningen försvinner. Enligt motståndarna mot 

insiderlagstiftningen finns det en stor kontrollsvårighet och därför bör det enligt dem vara 

tillåtet med insiderhandel. Upptäckten av handel med insiderinformation är svår och den 

kontroll som utövas sker endast över en begränsad krets, t.ex. personer med insynsställnings 

transaktioner. Det är väldigt resurskrävande för tillsynsmyndigheterna att hitta samband 

mellan transaktioner och personer och de transaktioner som sker av mindre volym upptäcks 

inte. För att förstå de ekonomiska sammanhangen behöver t.ex. domarna specialkunskap. Den 

svenska insiderlagstiftningen kräver höga beviskrav och därför är det inte önskvärt att behålla 

den. 
 

 
6. Statistik 

 
 

Insiderbrott 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Misstänkta 
insiderbrott43

 

30 60 129 110 98 118 108 111 164 9744 

Väckta åtal 3 3 5 4 8 0 0 3 5  

Antal domar 1 1 1 8 5 4 0 2 4  

Fällande 
domar 

0 1 1 2 4 2 0 2 2  

45 
 

 

I Sverige har vi lagstiftat regler som säger att vi inte får handla med insiderinformation och 

straffet för den som gör det och blir fälld är böter eller fängelse. Ser man till statistiken kan 

man konstatera att det finns en hög grad av misstanke för insiderbrott medan risken för att 

faktiskt bli åtal är väldigt liten. Det innebär att risken för att faktiskt bli upptäckt för 

insiderbrott är väldigt liten och därför är det ett attraktivt brott att begå, man kan tjäna stora 

summor pengar medan risken för att åka på konsekvenser är väldigt minimal. Ser vi på 
 

 
40 af Sandeberg (2002) s.45 
41 Nilsson (1994) s.15 
42 af Sandeberg (2002) s.45 
43 Misstänkta insiderbrott anmälda av Finansinspektionen till Ekobrottsmyndigheten 
44 Misstänkta insiderbrott anmälda till och med 10/5-14 
45 Statistik framtagen av N.N, ekoadministratör Ekobrottsmyndigheten 
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siffrorna sedan 2005 och framåt kan vi konstatera att misstänkta insiderbrott ökar för varje år 

som går. Det var år 2005 som den nya lagstiftningen tillträdde för insiderbrott och det var då 

nya regler som gällde, vilket kan vara en orsak till att det var så några fall som anmäldes just 

då men som sedan har ökat med åren när kunskap för lagstiftningen har ökat. 

 
När man ser på statistiken kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig att så få fall leder till 

åtal? De misstänkta insiderbrotten som anmäls av FI till EBM har ökat för varje år och för 10 

år sedan var misstankarna nästan obefintliga vid en jämförelse av dagens anmälda misstankar. 

Som en följd av att Finansmarknadskammaren tillsattes år 2012 har antal väckta åtal ökat 

vilket visar på att kammaren uppfyller sitt syfte och är till nytta men det är fortfarande väldigt 

få fall som leder till åtal. En svårighet som vi aldrig tycks komma undan med vår 

insiderreglering är bevisfrågan, det är svårt att bevisa att ett insiderbrott har begåtts. 

Misstankegraden för insiderbrott är väldigt låg och det krävs då inte mycket för att man ska 

kunna rapportera misstanke. Mäklare och marknadsplatser har en skyldighet att rapportera 

misstänkta transaktioner som kan utgöra insiderbrott i och med att det oftast är de som utför 

transaktionen åt kunden. I och med att det inte krävs mycket för att kunna rapportera om 

misstanke så finns det många fler anmälningar än verkliga fall av insiderhandel. Anmälningar 

som mäklare och marknadsplatser gör till Finansinspektionen skickas sedan vidare direkt till 

Ekobrottsmyndigheten utan någon närmare titt och utsållning. Det är EBM:s uppgift att 

bedöma om misstankarna kan leda till åtal och fällande dom medan det i andra länder är 

Finansinspektionens uppgift att göra denna utsållning. Även det är en anledning till att 

Sveriges höga siffror av misstankar skiljer sig från övriga länders. Som vi kan se i tabellen 

ovan så är det endast en bråkdel av alla misstankar som faktiskt leder till åtal och trots de små 

siffrorna  så  är  Sverige  ett  av  de  länder  i  Europa  som  har  flest  avgörande  gällande 

insiderbrott.
46

 

 
Mårten Knutsson, som har gett ut rapporten ”Utvärdering av det svenska 

insiderhandelsförbudet”, har i rapporten gjort jämförelser gällande insiderbrott i Sverige med 

andra länder. Vid närmare granskning av jämförelsen kan man konstatera att Sverige är ett av 

de länder som är väldigt bra på att anmäla misstänkta insiderbrott. Anledningen till det är 

återigen att gränsen för att anmäla misstankar är väldigt låg i Sverige jämfört med andra 

länder. Det betyder då alltså inte att det förekommer mer insiderhandel på den svenska 

marknaden än på de andra. 
 

 
7. Rättsfall 
För att få en bättre förståelse för hur insiderlagstiftningen tillämpas och fungerar i praktiken 

kan det vara till hjälp att göra en genomgång av relevanta domar. Syftet är att visa vilka frågor 

som domstolarna ställs inför och hur dessa hanteras. Insiderlagstiftningens rekvisit är vaga 

vilket kan skapa en motvilja från domstolarna att skapa prejudicerande avgöranden. På grund 

av de få prejudicerande fall som finns är det svårt att få vägledning av dem, just för att de är 

så få till antalet.
47  

Vid val av vilka rättsfall som jag ska behandla i uppsatsen har jag läst 

domsluten för att se vilka rekvisit som varit i fokus för just de fallen. 
 

7.1 Tivox – NJA 2008 s.292 
Tivox-målet är det första mål som prövats i HD gällande tolkningen av begreppet 

insiderinformation. Det är även den första domen som fällts sedan Marknadsmissbrukslagen 
 
 

46 Knutsson (2011) 
47 af Sandeberg (2002) s.46 
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trädde i kraft. I följande fall behandlas frågan gällande specifikationskravets gränser vid en 

säljrekommendation. I Tivox-koncernen var bolaget Tivox moderbolag där verksamheten i 

första hand bedrevs i dotterbolaget Tivox Automation AB. Bolaget Tivox var noterat på 

Stockholmsbörsen O-lista. Sommaren 2005 försattes moderbolaget och dotterbolaget i 

konkurs på begäran av bolagets styrelse efter att det under en längre tid gått dåligt för 

bolagen. 
 

A.A var adjungerad till styrelsen i bolaget och i rollen som konsult hade han hjälpt Tivox med 

nyemission, ekonomifrågor och bankkontakter. A.A har vid utförande av sina uppgifter 

erhållit insiderinformation, bestående i information om att koncernens bank, Handelsbanken, 

inställt vidare utnyttjande av dotterbolagets fakturakredit. Det betydde att dotterbolaget Tivox 

Automation skulle begäras i konkurs samt även moderbolaget Tivox AB. Även börshandeln 

med bolagets aktier skulle stoppas omgående. Denna information som var ägnad att väsentligt 

påverka priset på de finansiella instrumenten var inte offentliggjord och inte heller allmänt 

känd av marknaden. 

 
A.A hade en bekant vän som hade ett stort antal aktier i Tivox Automation och kände till 

A.A:s kopplingar till Tivoxkoncernen. Strax efter att A.A hade erhållit insiderinformation tog 

A.A kontakt med sin vän per telefon för att tala om att kvällens gemensamma grillfest var 

inställd. Vännen förstod då att anledningen till att A.A ställde in grillfesten var på grund av att 

Tivox Automation hade akuta ekonomiska problem. A.A fick frågan om han borde sälja sitt 

aktieinnehav i dotterbolaget, som då fick till svar ”du bör sälja dina aktier”. Efter samtalet 

med A.A tog vännen kontakt med sin mäklare per telefon för att sälja hela sitt aktieinnehav 

omedelbart i Tivox Automation. Det dröjde inte mer än några minuter efter försäljningen som 

Tivoxkoncernens aktier börsstoppades för handel. Följande dag försattes bolaget i konkurs. 
 
Åklagaren gjorde bedömningen att genom telefonsamtalet med A.A har vännen fått 

insiderinformation bestående i vetskapen om att A.A genom sin relation till Tivoxkoncernen 

haft insiderinformation om bolaget och med denna kunskap uppmanat honom att sälja sitt 

aktieinnehav i Tivox Automation. Hovrätten och Högsta domstolen kom fram till att vännen 

inte hade fått insiderinformation utan HD fastslog att rena säljrekommendationer inte utgör 

insiderinformation, även med vetskap om att den som lämnar uppgifterna har 

insiderinformation. HD menar att informationen skall vara av mer specifik natur för att 

bedömas som insiderinformation och att det inte går att säkerställa att den informationen som 

vännen fick via telefon, var av sådan art att den kan klassas som insiderinformation. HD 

dömde A.A för insiderbrott medan vännen friades. 
 

7.2 Biacore – B7956-07 
Även följande mål handlar om hur domstolarna bedömer om specifikationskravet är uppfyllt 

vid köprekommendationer. Det amerikanska bolaget G E Healthcare beslutade i början på 

sommaren 2006 att de skulle lägga ett bud på det svenska bolaget Biacore International AB. 

Som rådgivare hade Biacore anlitat investmentbanken Carnegie under 

upphandlingsprocessen. L.M var anställd på investmentbanken och var utsedd till project 

manager för uppköpet mellan bolagen. Under förhandlingarna mellan de två bolagen 

samtalade L.M med flera personer hos Biacore som hade insiderställning. L.M fick även delta 

på ett styrelsemöte i Biacore, där styrelsen fick information om det kommande budet från G E 

Healthcare. Information om ett bud anses vara insiderinformation om den inte  är 

offentliggjord eller allmänt känd av marknaden och om den är ägnad att väsentligen påverka 

kursen på de finansiella instrumenten. 
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Efter styrelsemötet när L.M hade erhållit insiderinformation tog han kontakt med sin vän per 

telefon och förde informationen vidare. Vännen sålde då sitt aktieinnehav i andra bolag för att 

istället köpa aktier i Biacore. Några dagar efter denna händelse offentliggjorde G E 

Healthcare att de skulle lägga ett bud på Biacore. Vännen sålde sedan sitt innehav i Biacore 

följande dag för att köpa tillbaka sitt aktieinnehav som han sålde från början. 

Fondkommissionären till denna person blev misstänksam över transaktionerna och anmälde 

dem till Stockholmsbörsen. 

 
En fråga som domstolarna har diskuterat i målet var om G E Healtcares uppköpsplaner var 

allmänt kända före offentliggörandet. Före offentliggörandet hade det under en längre period 

gått runt rykten om att Biacore var en av G E Healtcares uppköpskandidater. I 

uppköpsprocessen hade över 200 personer varit involverade och hade i och med det tillgång 

till informationen. Tingsrätten menade att ryktena som hade gått runt inte var det samma som 

att offentliggöra informationen som innehöll uppgifter om ett konkret uppköpserbjudande. 

Den offentliggjorda informationen ansågs alltså inte ha varit allmänt känd före 

offentliggörandet. Tingsrätten bedömde även att alla de 200 personer som varit involverade 

ansågs vara personer med insynsställning och de var alltså förbjudna att vidarebefordra 

informationen. 

 
Det kommande uppköpserbjudandet ansågs enligt HovR utgöra information som var ägnad att 

väsentligt påverka priset på aktierna i Biacore. De kom även fram till att ett åtal om 

insiderbrott kan vara styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vilken information som 

lämnats ut. HovR ansåg dock inte att de angivna omständigheterna i målet var så uppenbara 

att de talade för att vännens köp av aktier i Biacore grundats på insiderinformation eller att 

L.M hade lämnat sådan information till vännen och man kan därför inte utesluta andra 

tänkbara händelseförlopp. Båda parter friades då det inte var ställt utom rimligt tvivel att de 

hade gjort sig skyldiga till insiderbrott samt att andra tänkbara händelser inte kunde uteslutas. 
 

7.3 Eurocine Vaccines AB – B422-09 
Läkemedelsbolaget Eurocine Vaccines AB är ett noterat bolag på Aktietorget, som tillverkar 

vacciner. U.S var styrelseledamot i bolaget då han fick reda på information om att bolagets 

utveckling av ett influensavaccin hade fördröjts samt att två kliniska tester på två nya vacciner 

hade blivit senarelagda. Genom två telefonsamtal med en bekant som ägde aktier i bolaget, 

förde U.S informationen vidare. Efter att den bekanta fick reda på händelserna avyttrade han 

sina aktier i Eurocine Vaccines som förvaltades av hans försäkring hos Swiss Life 

Lichtenstein. Försäljningen stod för 53% av de totalt omsatta aktierna den dagen. 

Förseningarna av vaccinerna offentliggjordes några dagar senare genom ett pressmeddelande 

och kursen på aktierna sjönk då med 34%. 
 

Tingsrätten ogillade åtalen då de ansåg att åklagaren inte bevisat att det rört sig om 

insiderinformation mellan parterna. HovR gjorde en annan bedömning, nämligen att den 

bekanta måste ha förstått att den information som U.S fört vidare var insiderinformation i och 

med sin kunskap om aktiehandel. Enligt HovR är den enda anledningen till att den bekanta 

avyttrat sitt aktieinnehav i bolaget är att han har haft insiderinformation om de försenade 

vaccinerna och att U.S har lämnar informationen vidare med uppsåt. HovR konstaterade att 

informationen inte var offentliggjord eller allmänt känd och den var ägnad att väsentligt 

påverka priset på aktierna. Den bekanta dömdes för insiderbrott till villkorlig dom och 

dagsböter och U.S dömdes för obehörigt röjande av insiderinformation till dagsböter. 
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7.4 Mobiclear – NJA 2013 s.7 
Åklagaren påstår att under december 2006 har S.B fått information från E.H gällande en affär 

mellan Mobiclear och Forex. Informationen handlade om att Mobiclear har skrivit ett kontrakt 

med Forex gällande en metod för att motverka kreditkortsbedrägerier via Internet. E.H fick 

reda på detta genom att tidigare varit verksam i Mobiclear och hade därför fått informationen 

från bolagets ledning. De två parterna, S.B och E.H, hade tidigare skapat en gemensamt 

verksamhet i Stockholm och hade därför en bekantskap sinsemellan. 
 

Under december 2005 anmälde HQ Bank till FI att S.B hade tidigare lämnat en order om köp 

av aktier i Mobiclear. Efter detta köp steg aktiekursen på Mobiclears aktier. Informationen 

hade inte varit offentliggjord eller allmänt känd av marknaden innan köpet utan 

offentliggjordes genom en pressrelease 15 december 2005. 
 

Informationen som S.B hade fått utgjorde enligt HovR som insiderinformation och att den var 

ägnad att väsentligen påverka kursen på det finansiella instrumentet. Det var däremot mindre 

osäkert om S.B hade fått informationen från E.H och därför ogillades åtalet då det inte kunde 

uteslutas att S.B fått informationen från annat håll. HD konstaterade att det för 

straffbestämmelsens tillämpning inte spelar någon roll vem som har lämnat 

insiderinformationen. Påståendet i gärningsbeskrivningen att det var E.H som lämnat 

insiderinformation till S.B utgör, som HD kallar det för, ett överskottspåstående. Samma 

bedömning gjordes av HD avseende det faktum att det inte var ställt utom rimligt tvivel att 

S.B fått insiderinformationen från E.H. S.B frikändes även i HD. 
 

 
8. Avslutande slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda om insiderlagstiftningen fyller någon funktion 

mot bakgrund av den stora mängd misstänkta insiderbrott som finns i relation till antalet 

väckta åtal och fällande domar. Förutom detta har jag även undersökt vilken problematik som 

kan uppstå vid definitionen av rekvisiten för insiderinformation. Som nämnt redan i början av 

uppsatsen är insiderlagstiftningens huvudsakliga syfte att förstärka allmänhetens förtroende 

för den finansiella marknaden och att skydda integriteten på marknaden. Genom att skapa ett 

förtroende hos allmänheten och skydda integriteten så åstadkommer man ett effektivt 

investerarskydd för individen. Allt fler väljer att placera sitt sparkapital på den finansiella 

marknaden och det är därför viktigt att dessa två punkter uppfylls, förtroende och integritet. 

Min huvudsakliga fråga att besvara under arbetets gång har varit att bedöma om 

insiderlagstiftningen uppfyller dessa mål, då det kan ifrågasättas vid granskning av statistiken 

för anmälda misstänkta insiderbrott. 
 

Ett av de största problemen enligt min uppfattning är hur lagstiftaren har valt att definiera 

begreppet insiderinformation och gränsen för när ett handlande anses vara ett brott. Som 

nämnts tidigare är insiderhandel ett av de brott som nämns ofta i massmedia och enligt 

statistiken så kan vi konstatera att det finns ett väldigt högt antal av misstänkta insiderbrott. 

Det är därför viktigt att en klar och tydlig definition finns av vad som är insiderhandel för att 

aktörerna på de finansiella marknaderna ska veta hur de får och inte får agera. Rekvisiten 

uppfattar jag som otydliga och diffusa vilket leder till att det finns ett stort utrymme för att 

tolka dessa. Avgörande för om rekvisiten är uppfyllda i ett specifikt fall blir svårt och 

bedömningarna borde då vara osäkra. Med den definition vi har idag anser jag att det är svårt 

att på ett tydligt och bestämt sätt förklara vad som är insiderinformation, och då har jag både 

sett till legaldefinitionen som finns i lagtext samt även tillgodogjort mig lagstiftarnas syfte 

med rekvisiten genom att läsa i propositionerna. Trots att jag har redogjort och definierat alla 

rekvisiten för begreppet insiderinformation med hjälp av litteratur och propositionerna så är 
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det ännu svårt att bestämt säga vad som är insiderinformation. Tolkningsutrymmet uppfattas 

som väldigt stort och det finns inget klart och tydligt svar för vad som gäller. 
 

På grund av att det hela tiden handlar om en tolkningsfråga för rekvisiten och man kan inte på 

rak arm säga vad som är insiderinformation, skapar det enligt min mening en rättsosäkerhet i 

samhället. Detta i och med att aktörerna på marknaden, som även innefattar oss personer som 

väljer att placera vårt sparkapital på den finansiella marknaden, inte vet när ett handlande 

anses hamna inom det straffbara området. Marknadsmissbrukslagen är en lagstiftning som har 

stränga påföljder vid överträdelser av bestämmelserna och det är därför av stor vikt att man 

förstår för vad som är en otillåten gärning och aktörerna kan därför inte agera fritt och säkert 

på de finansiella marknaderna. Detta skapar ett problem i vårt samhälle och det är därför 

viktigt att en klar och tydlig definition av rekvisiten finns. Det är marknaden som bär risken 

för om allmänheten tappar förtroendet för den finansiella marknaden då det kan leda till, som 

nämnt innan, att investerare vänder sig till andra marknadsplatser. Det skulle leda till en 

minskad omsättning och marknadseffektiviteten skulle bli sämre. 
 

Det normala i straffrättslig lagstiftning är att den som gör en överträdelse av en straffrättslig 

bestämmelse ska kunna förutsäga konsekvenserna av sitt handlande. Det är svårt för aktören 

att veta när dennes handlande utgör en överträdelse av straffbestämmelser och att förutsäga 

konsekvensen av sitt handlande är även det svårt. Aktörerna som handlar på de finansiella 

marknaderna kan komma att dömas till långa fängelsestraff då de var ovetande om sina 

handlingar var otillåtet och föll inom det straffrättsliga området. Det krävs därför att 

insiderbrottets rekvisit tydliggörs och preciseras för att alla aktörer ska förstå vart gränsen för 

olagligt handlande går. Frågan är dock om det verkligen är möjligt. 
 

Vid vidare fundering har jag tänkt på om det är möjligt att göra definitionerna tydligare. 

Aktier och andra finansiella instrument är något som är svåra att bedöma vid insiderbrott. 

Rekvisiten har medvetet skapats med stora tolkningsutrymmen just för att man ska kunna göra 

en bedömning i varje enskilt fall. Det är möjligt att rekvisiten inte kan göras med specifika än 

vad de är idag, just för att det kan göra en bedömning ännu svårare vid tydligare och fasta 

definitioner. Den finansiella marknaden och de finansiella instrumenten är av varierande och 

skiftande natur och det kan då bli svårt att uppställa sådana fasta bedömningspunkter. 
 

Innan jag påbörjade skrivandet av denna uppsats ifrågasatte jag insiderlagstiftningen mycket. 

Läser man i tidningen, lyssnar på nyheterna och söker på internet kan man läsa en hel del om 

insiderhandel och misstankar kring detta. När jag sedan läste om hur många misstänkta 

insiderbrott som rapporterats till FI varje år blev det intressant för mig att ta fram statistik för 

hur många av dessa misstankar leder till väckta åtal. Förklaringen till varför siffrorna skiljer 

sig åt så pass mycket (se tabell under 6. Statistik) är för att det inte krävs mycket för att man 

ska kunna anmäla någon för misstankar om insiderbrott. Som jag nämnde tidigare så gör FI 

ingen utsållning av de misstankar som de får in utan sänder alla dessa vidare till EBM utan 

någon närmare granskning av dessa. Det är sedan EBM som gör bedömningen om det handlar 

om insiderbrott och beslutar sedan om utredning ska göras för att sedan väcka åtal. Statistiken 

blir missvisande enligt min uppfattning i och med att vid första titt kan man ifrågasätta 

insiderlagstiftningen och den tillsyn som görs. Personligen gjorde jag det och efter att nu ha 

studerat ämnet förstår jag varför det ser ut som det gör. Något som jag tycker FI och EBM bör 

tydliggöra i sina rapporter och hemsidor då det inte framgår när man ser på statistiken. 
 

Anser jag att vi bör ha kvar insiderlagstiftningen i Sverige? Fyller den någon funktion? 
 

Jag anser att vi bör ha kvar insiderlagstiftningen. Aktörerna på de finansiella marknaderna 

kommer antagligen aldrig att vara lika välinformerade som varandra. Trots att tillsynen sker 
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korrekt och vi har fått svar på varför statistiken skiljer sig så pass mycket så kan det finnas fall 

bland de misstänkta insiderbrotten som inte väcks till åtal på grund av att det är svårt att 

komma åt dessa personer och göra en bedömning. Jag tror att insiderhandel alltid kommer att 

finnas och pågå bland aktörerna. Mycket handlar om moralen hos personen som utför 

insiderhandel. Personer som befinner sig på t.ex. Nasdaq OMX bör ha kunskap om vilka 

regler som gäller. Är man verksam i ett bolag så är man medveten om att det finns en loggbok 

som man ska föra. Därför bör man även ha kunskap om att insiderhandel är förbjudet men 

man väljer att bortse detta förbud, kanske på grund av att tänker att det finns en liten chans att 

åtal väcks. Vid endast anmälan om misstanke om insiderbrott får personen inga konsekvenser 

och det föreligger då enligt lagens mening inget brott då förens åtal väcks och det blir en 

fällande dom. Man måste vara försiktigt med att uttrycka sig om att insiderbrott pågår bara 

utifrån att ha sett misstänkta insiderbrott. Precis som det låter så handlar det om misstankar. 

Inget brott föreligger fram tills att en bevisning har gjorts. 
 

Det är då moralen som brister hos personen då det för den personen som handlar med 

insiderinformation inte är viktigt att alla ska spela efter lika villkor utan ser endast efter sitt 

eget bästa och vinning. Man kan dra en jämförelse med fortkörning. Alla som har körkort är 

medvetna om att vid överträdelser av hastighetsbegränsningar finns det en risk att man får 

böter. I och med att denna risk ibland är stor och ibland liten finns det de som väljer att gasa 

på lite extra när de anser att risken är liten. Moralen brister då och man väljer att bortse från 

hastighetsbegränsningarna och de risker som medföljer vid högre hastigheter. Samma sak kan 

tänkas gälla vid handel med insiderinformation, risken att bli upptäckt är liten och det är svårt 

att avgöra om det handlar om insiderinformation och därför bortser man från regler som finns. 
 

Det kommer alltid att finnas de personer som väljer att bortse från straffbestämmelser som 

finns och bryter mot dessa men det betyder inte att vi bör avstifta någon lag. 

Insiderlagstiftningens existerande kan göra att vissa personer tänker till en extra gång innan de 

gör handel med insiderinformation och existerandet av lagen kan leda till att allmänheten 

känner ett förtroende för den finansiella marknaden, trots allt. Insiderlagstiftningen uppfyller 

alltså någon funktion. 
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