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1. Inledning 

Den svenska kapitalmarknaden fyller från en nationalekonomisk synvinkel en viktig 

funktion för landets ekonomiska tillväxt. Den svenska Stockholmsbörsen fungerar som 

ett handelscentrum för olika aktörer där utbyte av kapital står i fokus. Stockholmsbörsen 

omsatte år 2013 ca 2769 miljarder kronor vilket visar kapitalmässigt hur viktig 

handelsplattformen är för den svenska ekonomins tillväxt. Tillväxt innebär fler jobb, 

möjligheter till etablering och avkastning på investerat kapital. 

   Handel med värdepapper är frivilligt och baserat på ett förtroende att systemet 

fungerar likvärdigt för alla inblandade. I Sverige har man valt att reglera stora delar av 

värdepappershandeln huvudsakligen genom lag. Lagarna styr till exempel hur 

handelsplattformarna ska styras, vilka principer som ska beaktas m.m.   

   En av de mest centrala reglerna på värdepappersmarknaden handlar om 

informationsgivning vilket är ett viktigt redskap för att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för marknaden. Marknadens aktörer använder information om en akties 

egenskaper för att göra investeringsbeslut. Informationen kan beskriva ett kursvärde, 

pris eller kommande händelser som kan påverka en akties värde i uppåt eller 

nedåtstigande riktning. För att alla deltagare ska kunna handla under likvärdiga 

förutsättningar krävs att informationen sprids likvärdigt till hela marknaden. Det händer 

dock att en aktör på marknaden får tillgång till känslig information av kurspåverkande 

karaktär innan resterande marknaden får tillgång till samma information. Aktören får då 

ett informationsövertag och kan utnyttja detta för att öka sitt kapital eller undvika en 

kapitalförlust beroende på hur informationen påverkar den relaterade aktien.  

   Aktörer med ett informationsövertag kallas i dagligt tal för insiders. Det finns 

utpräglade regler för hur aktörer med insiderinformation får agera när de har ett 

informationsövertag i förhållande till marknaden med motiveringen att sådan handel 

annars skulle skada det allmänna förtroendet för värdepappersmarknaden. Inom 

Europa har stater valt varierade sätt att hantera problemet. Vissa stater använder ett 

system med administrativa sanktioner, andra stater använder rent straffrättsliga regler 

och vissa stater har en blandning av de tidigare nämnda. I Sverige har lagstiftaren länge 

valt att använda ett rent straffrättsligt system men detta har ifrågasatts med 

motiveringen att lagstiftningen är förhållandevis ineffektiv till sitt syfte och relativt 
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svårtillämpad.  

   2014 godkände europaparlamentet och rådet en förordning samt ett direktiv som 

syftar till att dels harmonisera reglerna kring marknadsmissbruk inom den Europeiska 

Unionen men även effektivisera brottsbekämpningen. Reglerna kommer introducera 

nya verktyg och förändra den nuvarande lagstiftningen men frågan kvarstår fortfarande 

om bekämpningen av marknadsmissbruk kommer förbättras eller kommer samma 

svårtillämpade dilemma kvarstå för det allmänna förtroendets beskyddare. 

1.2 Syfte 

Insiderhandel har varit debatterat under en längre tid från olika håll. Antalet 

anmälningar har ökat succesivt men än så länge lagförs fortfarande ett litet antal 

människor. Den nuvarande lagstiftningen på området har ansetts som ineffektiv från 

olika håll och allt för svårtillämpat. Dessa dagar är kanske räknade i och med 

Europaunionens inblandning i den kommande lagstiftningen och syftet med uppsatsen 

är att försöka belysa vilka förändringar vi kan förvänta oss inom den svenska 

lagstiftningen de kommande åren och om kritiken kan väntas tystna? eller kommer 

svenska myndigheter stå inför samma dilemma som varat det senaste decenniet?  

   Följande frågor ska besvaras:  

1. Analys av dagens marknadsmissbrukslagstiftning och relationen mellan 

bevisproblematik och brottsrekvisiten för insiderhandel, 

2. Analys av vilka förändringar som kan väntas komma med direktiv nr 2014/57/EU och 

förordning (EU) nr 596/2014 i förhållande till den nuvarande 

marknadsmissbrukslagstiftningen, och 

3. Analys av administrativa sanktioners roll i det svenska marknadsmissbrukssystemet 

från en effektivitetssynpunkt. 

1.3 Metod och avgränsning 
Jag kommer att göra vissa avgränsningar i syfte att inte göra uppsatsen allt för bred. Till 

en början avgränsar jag mig till att behandla marknadsmissbruk på Stockholmsbörsen 

vilket är den största värdepappersmarknaden i Sverige. Andrahandsmarknader kommer 

således inte behandlas i någon större utsträckning annat än att nämnas i ett 

sammanhang. Vidare avser jag att endast behandla marknadsmissbruk genom handel 

med aktier som värdepapper. Inom ramarna för den svenska lagstiftningen finns det 
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utrymme att missbruka värdepappersmarknaden på två sätt: genom insiderhandel och 

genom otillbörlig marknadspåverkan. Uppsatsen kommer inrikta sig specifikt mot 

insiderhandel.  

   Jag vill uppmärksamma läsaren på att jag i avsnitt 5-6 genom begreppet ”Utredningen” 

refererar till SOU 2014:46 i syfte att särskilja den nuvarande utredningen från de tidigare 

utredningar som genomförts kring insiderhandel på kapitalmarknaden. 

   Slutligen, insiderhandel är en specialstraffrättslig handling vilket innebär att 

handlingen inte tillhör de traditionella brotten som återfinns i Brottsbalken men 

tillämpas i praktiken på samma sätt, det vill säga att vissa rekvisit måste uppfyllas för att 

handling ska utgöra ett insiderbrott. Uppsatsen kommer huvudsakligen fokusera på 

brottsbeskrivningsenlighet men även det allmänna skuldkravet i viss mån.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är fördelad huvudsakligen i fem delar. Inledningsvis följer en utveckling 

gällande förordningens och direktivets innehåll och syfte för att läsaren ska få möjlighet 

att sätta sig in i den kommande lagstiftningen, dels vad regelverken handlar om men 

även en förklaring till varför de kommit till. Del två behandlar huvudsakligen Sveriges 

nuvarande finanssystem gällande värdepappershandel och alla delar som inkluderas i 

modellen. Tanken är inte att i detalj analysera alla aktörer utan endast på ett 

övergripande plan förklara för läsaren vilka spelare som deltar på den svenska 

värdepappersmarknaden i syfte att även den ovetande läsaren ska kunna förstå hur vår 

värdepappersmarknad fungerar. Del tre har som syfte att utveckla sambandet mellan 

bevissvårighet och bristande funktionsduglighet. De första tre delarna utgör således en 

bas för analysen av uppsatsens del fyra vilket behandlar den kommande 

insiderlagstiftningen. Avslutningsvis innehåller den femte delen en analys av 

lagstiftningens framtidsaspekter.  

2. EU-förordningen och direktivet 

2.1.1 Inledning 
Antagandet av förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (Förordningen) och 

direktiv nr 2014/57/EU (Direktivet) syftar till att möjliggöra jämnare steg med den 

tekniska utvecklingen och de europeiska marknadernas utveckling. Genom att 

harmonisera regelverken inom unionen förutses resultatet dels bli enhetligare 
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marknader som stärker allmänhetens förtroende inom EES, men även fördelar så som 

förutsebarhet och minskad komplexitet förutses bli resultatet av harmoniseringen. För 

investerare som handlar på flera marknader i Europa innebär harmoniseringen även ett 

minskat regelarbitrage vilket gör det lättare att handla på olika marknader utan att 

behöva sätta sig in i olika länders regelsystem. Det finns även en förhoppning om att 

Förordningen och Direktivet ska resultera i effektivare utredningsmetoder mot 

marknadsöverträdelser och ett ökat myndighetssamarbete mellan de 

brottsbekämpande enheterna inom varje stat men även över landsgränserna1.  

2.2 Förordning för en effektivare bekämpning av marknadsöverträdelser 

En stor anledning som har motiverat införlivandet av förordningen är unionens mål att 

öka den ekonomiska tillväxten och välståndet bland medlemsstaterna. Genom en stabil 

ekonomisk tillväxt ökar antalet arbetstillfällen i unionen vilket de flesta medlemsländer 

är i behov av efter den globala ekonomiska kris som drabbade världens marknader 2008. 

En effektiv och öppen finansmarknad kräver marknadsintegritet vilket är en 

förutsättning för ekonomisk tillväxt och för att den handlande allmänheten ska ha ett 

förtroende för en marknad. Överträdelser mot marknadsregler skadar det allmänna 

förtroendet för en marknads funktionssätt vilket som följd skadar den ekonomiska 

tillväxten2.  

   Syftet med en förordning är att skapa enhetliga regler som gäller för samtliga 

medlemsstater inom unionen. En förordning gör dess innehåll direkt tillämpligt i 

förhållande till medlemsstaterna. Tanken är då att undanröja regelarbitrage, ta bort 

hinder till följd av nationell lagstiftning och förmedla ett tydligt regelverk till 

medlemsstaterna. Till skillnad från ett direktiv lämnas inget utrymme på nationell nivå 

att anpassa regelverket till nationell rätt. Förordningens innehåll ska följas av samtliga 

medlemsstater utan kompromisser3. Genom en förordning blir bekämpningen mot 

marknadsmissbruk effektivare inom unionen när samma regler gäller för samtliga 

medlemsstater.  

                                                           
1 SOU 2014:46 s. 99.  
2 Förordning (EU) nr 596/2014, preambel nr 1-3. 
3 Förordning (EU) nr 596/2014, preambel nr 4-5. 
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2.2.1 Tillämpningsområde 

Det föreligger viss skillnad i tillämpningsområdet i förhållande till tidigare rättsakter. 

Förordningen är precis som de tidigare rättsakterna tillämpligt på finansiella instrument 

som är upptagna på en reglerad marknad. En skillnad från tidigare regler är att handel 

med aktier på MTF samt OTF-plattformar inkluderas inom förordningens tillämpning.  

   Många av definitionerna för exempelvis finansiella instrument, reglerad marknad 

m.m. har man valt att hänvisa till direktiv 2014/65/EU även kallat MiFID 2.  Med 

finansiella instrument avses aktier och andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, 

finansiella derivatinstrument, och penningmarknadsinstrument4. Med reglerad 

marknad avser förordningen multilaterala system som drivs av en marknadsoperatör 

vilket sammanför flera parters köp- och säljintressen med finansiella instrument5.  

2.2.2 Förbudet 

Förordningen uttrycker ett tydligt förbud mot tre handlingar: insiderhandel, olagligt 

röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation6. Men vad innebär 

insiderhandel och marknadsmanipulation enligt Förordningen?  

   Inledningen till Förordningen motiverar insiderhandel med att en obehörig fördel 

uppnås från informationen i förhållande till tredje man som är omedveten om 

informationen. Följden av insiderhandel blir att integriteten skadas men framför allt 

minskar allmänhetens förtroende för marknaden när handel inte sker på lika villkor. 

Med detta som bakgrund förbjuder Förordningen aktörer att genomföra transaktioner 

när handlandet grundar sig på information som kan härledas till insiderinformation. Det 

kan handla om att förvärva eller avyttra finansiella instrument, försöka förvärva eller 

avyttra samt ändra eller återkalla en köporder. Handlingen kan ske för egen räkning eller 

någon annans, direkt eller indirekt7.   

   Förbudet mot marknadsmanipulation omfattar beteenden som kan förväntas ge 

vilseledande signaler till marknaden angående tillgång, efterfråga eller pris på ett 

finansiellt instrument. Det här är i viss mån en knepig gränsdragning mellan faktiskt 

marknadsmanipulation och legitim skäl för ett agerande. Värdepappersmarknaden är 

                                                           
4 SOU 2014:46 s. 101. 
5 Direktiv 2014/65/EU artikel 4.1.21.  
6 Direktiv 2014/65/EU artikel 14-15.  
7 Förordning (EU) nr 596/2014, preambel nr 23. 
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full av spekulanter som analyserar och ger råd åt marknadsaktörer utan att det anses 

utgöra marknadsmanipulation. Vad som ska anses som ett legitimt beteende fastställs 

vanligtvis genom marknadspraxis, vilket kortfattat innebär att behörig myndighet 

bestämmer vad som utgör korrekt respektive inkorrekt spekulationsbeteende. Artikel 

13 i Förordningen anger riktlinjer för vad som ska anses som godtagbar marknadspraxis 

där man lämnar utrymme för behörig myndighet att bestämma vilka riktlinjer som ska 

gälla. Artikeln sätter dock en standard för vilka krav som måste uppfyllas, exempelvis att 

riktlinjerna ska främja en hög nivå av öppenhet eller att riktlinjerna inte har en negativ 

inverkan på marknadsintegriteten eller motverkar syftet med att bekämpa 

marknadsmissbruk enlig Förordningens standard. Artikel 12 i Förordningen innehåller 

en lista över vilket beteende som skulle kunna anses utgöra marknadsmanipulation. 

Notera dock att artikeln inte utgör en uttömmande lista. Förordningen är anpassad till 

den tekniska utvecklingen vilket gör att andra beteenden skulle kunna omfattas inom 

ramarna för marknadsmanipulation8.  

2.3 Direktiv för ett tydligt avståndstagande mot marknadsmissbruk 
Direktivet innehåller minimiregler gällande straffrättsliga påföljder för 

marknadsmissbruk, vilket beror på att man inte anser det administrativa 

sanktionssystemet som tillräcklig för att täcka grövre former av exempelvis 

insiderhandel. Unionen anser att det bör finnas straffrättsliga sanktioner mot vissa 

former av marknadsmissbruk för att tydligt markera synen av att de är oacceptabla på 

en värdepappersmarknad9.   

   Direktivet motiveras med ett krav på marknadsintegritet i syfte att upprätthålla en 

effektiv marknadsmekanism och allmänhetens förtroende för systemet, något som 

skadas av marknadsmissbruk, alltså i princip samma motiv som Förordningen. Genom 

Direktivets straffrättsliga regler intar unionen en starkare ställningstagande mot särskilt 

oacceptabla beteenden än det administrativa sanktionssystemet10.  

2.3.1 Kriminaliserad handling och tillämpning 

Precis som Förordningen är Direktivet tillämpligt på finansiella instrument som är 

upptagna till handel på en reglerad marknad och definitioner hänvisas även här till MiFID 

                                                           
8 SOU 2014:46 s. 107 ff.  
9 SOU 2014:46 s. 114. 
10 Direktiv nr 2014/57/EU, preambel nr 1 och 6.   
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2. Även Direktivet inkluderar finansiella instrument som är upptagna på MTF samt OTF-

plattformar11.  

   Överträdelserna i fråga är dem samma som i Förordningen. Till skillnad från 

Förordningen uttrycker Direktivet ett tydligare ställningstagande i förhållande till de 

angivna överträdelserna. Genom Direktivet tvingas Sverige att straffbelägga handlingar 

som kan utgöra insiderhandel, olaga röjande av insiderinformation och 

marknadsmanipulation. Det är dock inte nödvändigt att straffbelägga handlingarna på 

alla nivåer. Åtminstone de grövre formerna av handlingar som sker med uppsåt kommer 

att utgöra brott vilket lämnar utrymme att sanktionera de lättare formerna av 

överträdelser med administrativa sanktioner12. För Sveriges del utgör inte detta någon 

större skillnad från nuvarande regler gällande marknadsmissbruk eftersom Sverige 

redan kriminaliserar ovan angivna handlingar.  

3. Marknaden, Förtroende och behörig myndighet 

3.1 Börsmarknaden 

En börsmarknad har som uppgift att sammanföra utställare eller innehavare av 

finansiella instrument (i huvudsak emittentbolag) som söker täcka sitt kapitalbehov 

genom en notering på marknaden och investerare som vill ha bästa möjliga avkastning 

på sitt kapital genom att handla på marknaden. Utöver den centrala rollen att främja 

handel med värdepapper utövar börsen en viktig övervakningsfunktion. Genom att 

samla in information, registrera och offentliggöra köp- och säljordrar kan 

börsmarknaden notera kursförändringar som aktörerna kan utnyttja och genom dem ta 

rationella investeringsbeslut. I Sverige föreligger inget monopol gällande börsmarknader 

vilket gjort att ett flertal handelsplatser etablerats, bl.a. Stockholmsbörsen och Nordic 

Growth Market (NGM). Genom att etablera fri konkurrens för börsmarknaderna får 

aktörer möjlighet att välja vart deras intressen gynnas bäst13.  

  Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) är den ledande handelsplatsen i Sverige. 

För närvarande är 259 bolag listade på Stockholmsbörsen14 med en aktieomsättning år 

2013 motsvarande 2769 miljarder kronor15. Orsaken till att jag illustrerar dessa siffror är 

                                                           
11 Direktiv nr 2014/57/EU, artikel 1.  
12 SOU 2014:46 s. 116 ff.  
13 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 37 f. 
14 http://www.nasdaqomxnordic.com/omoss.  
15 http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/omoss
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för att belysa Stockholmsbörsens omfattning och samhällsekonomiska värde. Med detta 

som bakgrund uppfattas det inte som konstigt att lagstiftaren valt att reglera stora delar 

av börsmarknaden genom lag.   

   Lagstiftaren har valt att reglera vissa riktlinjer för vilka som får starta en börsmarknad 

och på vilket sätt det ska bedrivas. Jag har valt ut några regler som jag anser viktiga för 

att dels belysa hur en börsmarknad ska bedrivas samt i syfte att läsaren ska få insyn över 

hur den svenska börsmarknaden är reglerad.   

   Av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) framgår att en börsmarknad i 

Sverige endast kan startas av ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening16.  

Börsmarknaden ska bedrivas på ett rättvist, hederligt och professionellt sätt, allt för att 

upprätthålla ett allmänt förtroende för marknaden. Börsmarknaden ska tillämpa fritt 

tillträde för aktörer som vill delta i marknaden så länge de uppfyller de krav som ställs 

genom lag och börsmarknadens eget uppsatta regelverk. Likabehandlingsprincipen är 

ett viktigt instrument på en börsmarknad där samtliga deltagare ska behandlas lika i 

förhållande till varandra. Principen blir extra viktig när börsmarknaden ställer upp regler 

i förhållande till informationsgivning samt hur det ska ske. Det är förmodligen en orsak 

till att lagstiftaren föreskrivit grundläggande krav om snabb, korrekt och samtidig 

informationsgivning. Slutligen har börsmarknaden en viktig funktion som självständigt 

övervakningsorgan i förhållande till sin verksamhet. Övervakningen omfattar bland 

annat den pågående handeln och kursbildning som uppstår genom transaktioner. 

Övervakning används som ett instrument för att upptäcka eventuella lagöverträdelser 

av marknadens aktörer17.  

3.2 Värdepappersbolag och investerare 
Som tidigare nämnt har börsmarknaden som syfte att agera mellanhand i förhållande 

till värdepappersbolag och investerare. Svensk lag ställer vissa krav för att ett bolag ska 

få tillstånd att noteras på en svensk börsmarknad. För att nämna några exempel får inte 

bolagsordningen strida mot svensk lag, ledande befattningshavare ska gå igenom en 

lämplighetsprövning m.m. Finansinspektionen har som övervakande myndighetsorgan 

uppgiften att kontrollera många av de lagstadgade kraven18. Det bör nämnas även att 

                                                           
16 1 kap 5§ 5p VpmL.   
17 13 kap 1-2§§ VpmL. 
18 3 kap 1-3 §§ VpmL.  
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exempelvis Stockholmsbörsen har ett eget regelverk anpassad efter svensk lag men med 

mer detaljerad information gällande vilka krav som måste uppfyllas för att ett bolag ska 

få godkännas på börsmarknaden19.   

   Det kan finnas olika anledningar varför ett bolag önskar notera sig på en börsmarknad. 

Den vanligaste fördelen är tillgången till kapital från investerare vilket genom 

nyemissioner ger bolaget en ökad tillgång till finansiellt kapital eller en önskan till en 

adekvat värdering av bolaget i förhållande till sin verksamhet20. En viktig nackdel för ett 

bolag som väljer att notera sig är resurskostnader för informationskraven som medföljer 

en notering. Men varför ställer man krav på informationsgivning?  

   Marknaden behöver relevant information för att kunna värdera bolagen och för att 

investerare ska kunna handla på lika villkor. Information som ska offentliggöras är av 

sådan art som kan påverka kursvärdet på ett finansiellt instrument. Bolaget ska även i 

övrigt informera börsmarknaden om sin verksamhet i de frågor som krävs för att börsen 

ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag. Tanken med att bolag offentliggör 

information till marknadens aktörer bygger på att alla ska få tillgång till samma 

information samtidigt. Om informationsgivningen blir osymmetrisk uppstår risk för att 

en aktör får ett informationsövertag vilket kan leda till stora ekonomiska vinster för den 

parten. Informationsreglerna har som syfte att motverka osymmetrisk 

informationsgivning så att samtliga aktörer på börsmarknaden kan konkurrera på lika 

villkor21. Stockholmsbörsen har utvecklat exempel på vad som kan anses som 

kurspåverkande information i syfte att underlätta informationsgivningen för 

börsbolagen22.  

3.3 Finansinspektionen 
Finansinspektionen är en central myndighet inom värdepappersmarknaden vars uppgift 

är att upprätthålla ett väl fungerande och stabilt finansiellt system. Myndigheten utövar 

tillsyn över 2000 finansiella bolag, 900 utländska bolag med verksamhet i Sverige och 

informationsgivning från 300 börsnoterade bolag23. Finansinspektionen har möjligheten 

att utfärda regler, tillsyn, tillstånd samt ingripande när behovet uppstår.  

                                                           
19 Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter.  
20 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 104 f.  
21 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 173 f.  
22 Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter 3.1.1 – 3.1.3.  
23 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/FI-effektiv-myndighet/. 
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   Tillsynsfunktionen innebär kortfattat att aktörerna på den finansiella marknaden 

löpande övervakas för att säkerställa att gällande regler följs. Övervakningen har även 

som funktion att följa upp beteenden hos marknadens aktörer i syfte att utveckla och 

föreskriva regler för hur parter ska agera under angivna omständigheter24.  

   Finansinspektionen har i förhållande till marknadsmissbruk en central 

övervakningsroll. Myndigheter övervakar kontinuerligt transaktioner som sker på 

börsmarknaderna. Vid misstanke om brott mot den nuvarande 

marknadsmissbrukslagstiftningen, Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 

handel med finansiella instrument (MmL), har Finansinspektionen en skyldighet att 

anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten för vidare behandling25. Finansinspektionen 

är således inget lagförande organ i förhållande till överträdelser mot MmL. Den 

uppgiften ligger för närvarande i Ekobrottsmyndighetens händer.  

3.4 Ekobrottsmyndigheten 
Ekobrottsmyndigheten skapades 1998 då man från slutet av 1980-talet såg en ökning av 

antalet ekobrott. Genom etableringen av en specialiserad myndighet för en specifik 

brottskategori var tanken att staten skulle få ett effektivt medel bestående av 

specialiserade åklagare, poliser och revisorer som på ett effektivare sätt kunde ta itu med 

den ökande brottsligheten26. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att bekämpa ekonomisk 

brottslighet samt andra åtgärder som främjar brottsbekämpningen, såsom att följa upp och 

analysera brottsutveckling samt rättstillämpning. Myndigheten har även möjlighet att 

utarbeta förslag till åtgärder som har ett brottsförebyggande syfte. 

Ekobrottsbrottsmyndigheten ansvarar för lagföring av brott mot 

marknadsmissbrukslagen27.  

   Svenska börsmarknader, kreditinstitut och värdepappersinstitut har en skyldighet att 

rapportera misstänkta överträdelser av MmL till Finansinspektionen som vidareförmedlar 

ärendet till Ekobrottsmyndigheten28.  

                                                           
24 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 151. 
25 16 § och 19§ MmL.  
26 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/fragor-och-svar/. 
27 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. 
28 10 § MmL.  
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3.5 Allmänhetens förtroende och samspel 

Man kan tänka sig att Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, reglerade marknader 

samt marknadsaktörer ingår i ett finansiellt system med var sitt syfte. Bilden nedan 

illustrerar hur grenarna förhåller sig till varandra.  

 

 

   Som tidigare nämnt kan marknadsaktörer bestå av bolag, privatpersoner m.m. vilket 

har intresse i att tjäna pengar medan den reglerade marknaden fungerar som en 

samlingspunkt. Finansinspektionen övervakar handeln och vid misstanke om 

marknadsmissbruk överlämnas ärendet till Ekobrottsmyndigheten som för talan i 

domstol mot berörd part. Systemet är uppbyggt för att säkerställa att ett allmänt 

förtroende upprätthålls för den reglerade marknaden.   

   Allmänhetens förtroende är ett begrepp som återkommer i flera sammanhang kring 

regleringar för finansiella marknader och spelar en central roll för utformningen av den 

gällande rätten för värdepappersmarknaden. Den kanske viktigaste orsaken till att 

begreppet är centralt inom aktiemarknaden beror på att deltagande på en reglerad 

marknad sker frivilligt. Utan förtroende minskar aktörernas incitament att investera 

kapital vilket i längden orsakar en samhällsekonomisk förlust. Ökar förtroendet för en 

marknad så ökar viljan att investera och prisbildningar kan hållas på en rimlig nivå. I 

Sverige har man valt att lagstifta sig fram till en rimlig standard på svenska 

värdepappersmarknader i syfte att upprätthålla ett allmänt förtroende vilket kan ses 

Finansinspektionen

Ekobrottsmyndigheten

Reglerad marknad

Marknadsaktörer
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som ett slags konsumentskydd för marknadsaktörer29. Ett annat viktigt redskap för att 

säkerställa ett allmänt förtroende för en reglerad marknad är relevant och korrekt 

informationsgivning. Informationsgivningens betydelse och roll i förhållande till 

marknadsmissbruk följer nedan.  

3.6 Informationsgivning 
Informationsgivning spelar en central roll för en fungerande värdepappersmarknad. 

Syftet med informationsgivning på en värdepappersmarknad är att främja konkurrens 

mellan marknadens aktörer, sänka transaktionskostnader, ökade valmöjligheter för 

investerare och en effektivare prisbildning. En förutsättning för att marknaden ska 

fungera effektivt är att alla som deltar i handeln ska få tillgång till snabb, samtidig och 

korrekt information. Typisk information om ett värdepapper som ska offentliggöras är 

pris, volym, kurs, det vill säga sådan information som kan tänkas ha betydelse för 

marknadsdeltagarna och deras investeringsval30.   

   Enligt Stockholmsbörsens egna regelverk ska bolag offentliggöra information som är 

av kurspåverkande natur. Vad som anses vara en händelse av kurspåverkande 

information beror från fall till fall, men det kan exempelvis handla om et Takeover-

erbjudande, samarbetsavtal, nyemissioner m.m.31 Genom att informera marknaden 

säkerställer man i bästa fall att alla deltagare har tillgång till samma information 

samtidigt och därmed kan ingen dra nytta av ett eventuellt informationsövertag.  

   Regler om informationsgivning är viktiga för att som tidigare nämnt upprätthålla ett 

allmänt förtroende för värdepappersmarknaden. Det handlar om en slags rättvisa, att 

alla deltagare spelar på lika villkor. Det händer däremot att aktörer får tillgång till 

information rörande exempelvis ett uppköp eller emission av aktier innan den 

resterande marknaden gör det vilket skapar ett utrymme att utnyttja informationen för 

ekonomisk vinning. Det skapas med andra ord ett utrymme för insiderhandel.  

3.7 Ekonomiska aspekter av insiderhandel 

Från en ekonomisk synvinkel kan man beskriva insiderhandel med att exempelvis en 

deltagare på värdepappersmarknaden upptäcker en skillnad mellan priset och värdet på 

en aktie eller ett annat värdepapper, information vilket resterande marknaden inte fått 

                                                           
29 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 30 f. 
30 Prop. 2006/07:115 s. 395 f. 
31 Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter 3.1.1. 
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tillgång till, och handlar med värdepappret baserat på det informationsövertaget för att 

skapa en ekonomisk vinning. Typiskt sett har ledande befattningshavare i ett noterat 

bolag tillgång till denna typ av information eller personer associerade med dem. 

Information om ett värdepapper är viktigt på grund av att informationen i sig skulle 

kunna förändra prisbildningen på ett värdepapper i ett upp eller nedstigande led om 

informationen skulle bli allmänt känt.    

   Hur insiders väljer att hantera denna typ av information kan variera. Dels kan en insider 

handla direkt med värdepappret i syfte att uppnå ekonomisk vinst om informationen 

skulle leda till att värdepappret stiger i värde när informationen blir allmänt känt eller 

undvika en förlust om värdepappret sjunker i värde vid motsvarande händelse. Insidern 

kan även välja att ”tipsa” en tredje part om informationsövertaget i syfte att dela vinsten 

med tredje part eller bara säkerställa att tredje part får en ekonomisk vinst baserat på 

informationsövertaget. Oavsett hur en insider väljer att utnyttja informationen så 

riskerar deltagare som inte är medvetna om den fördelaktiga informationen att 

påverkas och som därmed ställs i ett ekonomiskt underläge i förhållande till insidern32. 

Men hur påverkas marknaden av insiderhandel och hur påverkas deltagare som inte har 

samma tillgång?  

   marknadspåverkan. Likt vilken produkt som helst styrs priset på ett värdepapper 

genom förhållandet mellan utbud och efterfråga och som tidigare nämnt genomför 

deltagare på marknaden transaktioner baserat på tillgänglig information rörande ett 

värdepapper. Här kan man dra slutsatsen att priset på värdepapper reflekterar den 

sammanlagda synen på ett värdepapper av deltagarna på marknaden baserat på deras 

tillgång till information. Man kan säga att priset påverkas av den tillgängliga 

informationen på marknaden vilket kan påverka deltagarna att omvärdera risker och 

möjligheten till avkastning. En insider kan därmed i teorin påverka priset på ett 

värdepapper genom att genomföra transaktioner som får till följd att informationen som 

blir tillgänglig för marknaden förändras och därmed även deltagarnas värdering av ett 

värdepapper. Insidern kan således påverka kursutvecklingen på ett värdepapper. Sett 

från denna synvinkel kan man tro att insiderhandel bidrar till en rättvisande bild av 

värdet på ett värdepapper. Det förhåller sig dock svårt att dra en slutsats att en person 

                                                           
32 Avgouleas, The mechanics and regulations of market abuse s. 79 f. 
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som handlar med otillgänglig information kan ha något annat än en marginell påverkan 

på priset. Vidare ligger det inte i en insiders intresse att påverka priset till ett rättvisande 

läge utan snarare att utnyttja informationsövertaget till det fullaste genom att 

exempelvis dölja deras informationsövertag genom att genomföra flera mindre 

transaktioner i hopp om att marknaden ska uppfatta transaktionerna som obetydliga. 

Från en ekonomisk synvinkel finns det lite stöd att insiderhandel påverkar marknaden i 

någon större utsträckning33.   

   Insiderhandelns påverkan på övriga deltagare. För att analysera frågan om hur övriga 

deltagare påverkas behöver man förs veta vilka grupper som är de typiska deltagarna på 

en värdepappersmarknad. Den första gruppen är insiders som ofta består av 

professionella rådgivare, ledande befattningshavare i bolag samt andra som kan ha 

tillgång till information som inte blivit tillgänglig för marknaden och som har förmåga att 

analysera det ekonomiska värdet av informationen. Den andra gruppen är 

informationshandlare som består av dels investeringsanalytiker som vanligtvis jobbar på 

banker och dels investerare som generellt har högre analytisk förmåga än den 

genomsnittlige investeraren, exempelvis ”Day traders” som huvudsakligen ockuperar sig 

med att upptäcka information som inte speglas i priset på ett värdepapper. Den tredje 

gruppen är likviditetsinvesterare som är strategiska investerare som huvudsakligen 

köper och håller strategier. Den fjärde gruppen är vardagsinvesterare, alltså 

vardagsindivider som inte nödvändigtvis genomför transaktioner baserade på högre 

informationsinnehav. De genomför ofta transaktioner på ett irrationellt basis och skapar 

ofta förvirring på marknaden. I allmänhet förlorar en deltagare mot en insiderhandlare 

på grund av att dennes informationsövertag, med andra ord, insiderhandlaren kan dra 

större ekonomisk vinst i förhållande till sin motpart men hur påverkas de angivna 

grupperna?. Likviditetsinvesterare handlar på strategisk basis oberoende av ny 

information. Insiderhandlare tycks inte påverka deras beslut att köpa eller sälja 

värdepapper och därmed orsakar insiderhandel ingen direkt finansiell skada mot den 

gruppen. Den fjärde gruppen ”vardagsinvesterare”, vars transaktionsbeslut är 

påverkade av prisinformationen lider i regel skada av insiderhandlare då 

informationsunderläget gör att de inte kan dra lika stor nytta av värdepapprets värde. 

                                                           
33 Avgouleas, The mechanics and regulations of market abuse s. 80 ff.  
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Den kanske viktigaste gruppen, ”informationsinvesterare”, följer priser och reagerar på 

ny information. Ibland har de svårighet att särskilja prisutveckling som påverkats av 

vardagsinvesterare eller insiderhandlare vilket gör det svårt att veta hur man ska värdera 

informationen och vart den kommer ifrån. Så länge som insiderhandlare genomför 

transaktioner med ett informationsövertag gällande över eller undervärderade 

värdepapper så kommer informationsinvesterare att förlora på det. I längden orsakar 

detta ett minskat förtroende och därmed blir färre benägna att investera. Slutsatserna 

som presenterats är rent hypotetiska och bör inte värderas med någon större tyngd. 

Men de är inte heller helt orealistiska och bör inte heller avfärdas34. Debatten gällande 

hur insiderhandel påverkar marknaden har två sidor av myntet. Då de flesta tycks vara 

överens om att insiderhandel i längden skadar marknadsintegriteten så finns det 

forskare som vill hävda att insiderhandel förbättrar marknadseffektiviteten genom att 

prisbildningens reaktionstid förbättras i förhållande till ett system som baseras på 

tidsbestämda offentliggöranden av händelser. Priset på ett värdepapper är baserat på 

investerarnas sammantagna uppfattning om ett bolag. Marknaden kan oftast inte 

korrekt värdera ett bolags värdepapper på grund av att viss information ofta inte blivit 

allmänt känt för än vid en senare tidpunkt vilket leder till att det uppfattade priset kan 

vara felaktigt. Personer som handlar med insiderinformation har enligt vissa den 

effekten att priset skjuts i rätt riktning vilket kan anses bidra till en ökad 

marknadseffektivitet och i nästa led hjälpa investerare att ta mer korrekta 

investeringsbeslut35. Som tidigare nämnt är de flesta överens om att insiderhandel i 

längden skadar marknadsintegriteten men vissa forskare hävdar även motsatsen, bland 

annat genom ovan angivna exempel.  

4. Effektivitetsaspekt av dagens insiderlagstiftning 

4.1 Inledning 

Reglerna kring insiderhandel regleras genom MmL. MmL är resultatet av 

europaparlamentet och rådets direktiv 2003/6/EG som ersatte Sveriges tidigare regler 

kring marknadsmissbruk. Översiktligt beskriver MmL vad som utgör ett insiderbrott, 

otillbörlig marknadspåverkan samt vissa rapporteringsskyldigheter. Den anger även att 

                                                           
34 Avgouleas, The mechanics and regulations of market abuse s. 83 f. 
35 Stephen M. Bainbridge, The law and economics of insider trading: A comprehensive primer s. 65. 
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Finansinspektionen är tillsynsmyndigheten som övervakar eventuella överträdelser av 

MmL på den svenska värdepappersmarknaden36. Nedan följer en analys av den 

nuvarande svenska lagstiftningen rörande insiderhandel och de problem som 

Finansinspektionen samt Ekobrottsmyndigheten tampas med. 

4.2 Insiderhandel på den Svenska värdepappersmarknaden 
Hittills har jag dragit slutsatsen att deltagare förlorar kapital mot insiderhandlare på 

grund av deras informationsövertag samt möjlighet att förvalta informationen innan 

resterande marknaden hinner reagera på den nya informationen. Därmed skadas även 

förtroendet för värdepappersmarknaden. Men hur ser insiderhandeln ut i Sverige, eller 

omformulerat: utgör insiderhandel ett problem på den svenska 

värdepappersmarknaden? 

   Nedan följer en statistisk tabell över insiderärenden på den svenska 

värdepappersmarknaden som överlämnats till Ekobrottsmyndigheten för utredning. 

Antal insiderärenden mellan 2010 och 2013 

År 2010 2011 2012 2013 

Antal 118 108 111 164 

 

Mellan år 2010 och 2013 lämnade Finansinspektionen över 501 ärenden gällande 

misstänkta insiderbrott till Ekobrottsmyndigheten. I snitt handlar det om 125 ärenden 

per år som överlämnas till Ekobrottsmyndigheten, detta efter att Finansinspektionen 

gjort en egen utredning och bedömning i ärendet37. Av de överlämnade ärendena 

mellan 2010 och 2011 väcktes inte ett enda åtal. Under 2012 väcktes endast 3 åtal och 

under 2013 endast 5 åtal. Från en statistisk synvinkel framgår det klart att antalet 

lagförda ärenden är närmast obetydligt i förhållande till antalet anmälningar och antalet 

fällande domar är ännu lägre38. Jag tycker dock att man bör vara försiktig med att grunda 

en åsikt över hur väl ett system fungerar endast från statistik eftersom statistisk data 

inte beskriver hela sanningen.   

   De höga antalet misstankesärenden kan till viss del förklaras med att många 

                                                           
36 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 
37 http://www.fi.se/Tillsyn/Statistik/Marknadsmissbruk/Anmalt-till-aklagare/Anmalt-till-aklagare-sedan-1998/. 
38 SOU 2014:46 s. 175 f.  
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brottsmisstankar bygger på marknadsövervakningsrapporter som marknadsplatser, 

banker och värdepappersbolag lämnar över till Finansinspektionen vilket oftast direkt 

lämnas över till Ekobrottsmyndigheten. Många ärenden har en låg misstankegrad och 

ärendena avskrivs relativt fort. En annan förklaring till att antalet ärenden som 

överlämnas är så hög torde vara en konsekvens av den tidigare finanskrisen eftersom en 

destabiliserad marknad ofta är mer känslig för ryktesspridning och ny information. Detta 

gör det svårt att identifiera misstänkt insiderhandel39. Om vi för en stund utgår ifrån att 

Finansinspektionen genomfört välgjorda utredningar och haft fog för sina misstankar 

om insiderhandel enligt ovan så kan man i vart fall konstatera att vi inte bör avfärda 

möjligheten till att insiderhandel kan vara vanligt förekommande på den svenska 

värdepappersmarknaden. Hur förklarar vi då förhållandet mellan antalet misstänkta 

insiderärenden och det låga antalet fällande domar?   

   Ett problem är att många brott begås inom en verksamhet som till ytan ger intryck av 

att vara legitim vilket gör det lättare att dölja brottet. En annan förklaring som 

uppmärksammats är att straffbestämmelserna gällande marknadsmissbruk är vaga med 

svårtolkade rekvisit vilket gjort det svårt att bevisa insiderbrott i brottsmål. Insiderbrott 

har visat sig vara tämligen svårare att bekämpa med straffrättslig reglering samtidigt 

som insiderärenden som prövas i domstol ofta får uppmärksamhet i nyhetsflöden, 

särskilt de som resulterat i ogillade åtal. Detta leder till att förtroendet för systemet 

försämras samt förtroendet för värdepappersmarknaden sjunker40.  

4.3 Att definiera ett effektivt system 

I avsnitt 4.2 har jag utrett effektivitetsaspekten utifrån ett statistiskt argument genom 

förhållandet mellan antal ärenden och antalet lagförda ärenden. Det är dock svårt att 

dra en slutsats från ett sådant argument, framförallt i förhållande till att orsakerna till 

ett statistiskt resultat kan vara varierade och svåra att definiera. Vilka andra aspekter 

kan vi då titta på för att bedöma straffbudets effektivitet?  

   Det första man bör titta på är vilket syfte effektivitetsaspekten har i förhållande till 

lagstiftningen. Genom ett straffbud vill man i regel uppnå en viss respekt för 

bestämmelsen eller annorlunda formulerat: en avskräckande verkan från att göra sig 

skyldig till brott. Genom att ha en straffbestämmelse för en handling förväntar sig 

                                                           
39 SOU 2014:46 s. 198. 
40 SOU 2014:46 s. 199. 
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allmänheten att överträdande personer relativt snabbt upptäcks och lagförs för sin 

handling. Ett ineffektivt straffbud kan ha en motsatt effekt om allmänheten inte 

respekterar den genom att den exempelvis uppfattas som godtycklig, inte fungerar eller 

inte uppfattas som tillräckligt avskräckande. Det tidigare statistiska argumentet kan i viss 

bemärkelse likställas med att ett straffbud inte fungerar och om ett straffbud inte anses 

effektivt är risken stor att individer i högre utsträckning tar tillfälle att utnyttja 

insiderrelaterad information i tron att den övervägande risken för upptäckt är låg. Med 

andra ord har förtroendet för systemet försämrats.   

   Att bara straffbelägga en handling och förvänta sig att alla följer bestämmelsen är 

således inte tillräckligt. Straffbudet har även som syfte att värna om ett skyddsintresse. 

Skyddsintresset i detta fall är aktiemarknadens integritet och förtroendet för 

värdepapperssystemet. Uppgiften att skydda detta intresse är tillsatt myndigheterna, 

med andra ord Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten, vars uppgift är att 

utreda och lagföra överträdare. Om myndigheterna inte har tillräckliga resurser för att 

fullgöra sin uppgift riskerar allmänheten att förlora förtroende för straffbudets verkan. 

Ett sätt att definiera ett effektivt system skulle således kunna vara att straffbudet är 

tillräckligt välformulerat så att den får en styrande verkan för individers handlande på 

värdepappersmarknaden samt att de lagförande resurserna används på ett 

tillfredställande sätt41.   

   Om vi stannar här för en stund och frågar oss hur de behöriga myndigheterna ser på 

frågan? Både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har varit förhållandevis 

missnöjda med det straffrättsliga systemet i förhållande till insiderhandel. Så tidigt som 

1999 skrev myndigheterna en rapport42 beträffande sina synpunkter på, i deras ögon, 

ett bristfälligt system. Bland annat framförde myndigheterna oro över att arbetet är 

långsamt och resurskrävande och framhävde vikten av att samhället reagerar snabbt på 

överträdelser, framförallt för att bibehålla allmänhetens förtroende. Det var dock enligt 

dem heller inte ovanligt att personer förlorade jobbet vid misstanke för insiderhandel, 

främst på grund av att insiderbrott ofta uppmärksammas i media och det tagit lång tid 

att avsluta processer. Redan då önskade myndigheterna att komplettera lagstiftningen 

med administrativa sanktioner i syfte att minska reaktionstiden från samhällets sida och 

                                                           
41 SOU 2014:46 s. 185 ff. 
42 Rapport 1999:5 – Översyn av insiderlagstiftningen. 
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möjliggöra effektivare sanktionsprocesser. En komplettering skulle även innebära att en 

del av ansvaret överförs till Finansinspektionen vilket skulle göra det möjligt för 

Ekobrottsmyndigheten att förflytta viktiga resurser till utredning av grövre 

ekobrottsöverträdelser43.  

   Innan jag fortsätter vidare med analysen av insiderlagstiftningen så vill jag av 

pedagogiska skäl tillägna ett avsnitt till att förklara hur den straffrättsliga processen går 

till i syfte att läsaren lättare ska förstå problematiken i tillämpningen av insiderbrottet. 

4.4 Begreppet brott  

Vad är ett brott och varför är insiderhandel kriminaliserat? Den skadliga aspekten av 

insiderhandel från ett ekonomiskt perspektiv har jag redan reflekterat och därmed 

anledningen till handlingens kriminalisering. Från ett straffrättsligt perspektiv är 

insiderhandel kriminaliserat i ett övergripande preventivt syfte med en målsättning att 

aktörer ska avhålla sig från att handla på ett visst sätt. Kriminalisering av en handling 

förknippas ofta med en bestraffning. Denna aspekt följer en slags vedergällningsprincip 

där aktörer riskerar en sanktion för oönskat beteende. Man kan säga att brott utgör 

handlingar som är särskilt oönskade från samhällets sida och som förtjänar att 

sanktioneras44.  

   För att en handling ska anses som brottslig måste vissa förutsättningar uppfyllas. För 

det första måste rekvisit för en otillåten gärning vara uppfyllt, för det andra måste 

rekvisit för personligt ansvar vara uppfyllt. Dessa rekvisit omfattar även subgrupper av 

krav för att en handling ska anses brottsligt och av pedagogiska skäl har jag valt att 

illustrera förutsättningarna för ett brott med en förenklad figur. 

 

Brottsförutsättningar 
A. Rekvisit för otillåten gärning 

1. Brottsbeskrivningsenlighet 

2. Frånvaro av rättfärdigade omständigheter 

B. Rekvisit för personligt ansvar 

1. Det allmänna skuldkravet 

2. Frånvaro av ursäktade omständigheter 

 

                                                           
43 Rapport 1999:5 – Översyn av insiderlagstiftningen s. 9 f.   
44 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 30 f. 
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Figuren gör en skillnad på begreppen otillåten gärning och ett brott. En handling kan 

vara otillåten men för den skull inte utgöra ett brott. För att en handling ska anses som 

ett brott krävs att samtliga rekvisit enligt figuren är uppfyllda. Detta är som tidigare 

nämnt en förenklad modell för strukturen av ett brott och uppsatsen kommer i 

fortsättningen at fokusera på två aspekter av brottet, huvudsakligen 

brottsbeskrivningsenligheten (A1) samt delvis det allmänna skuldkravet (B1)45.  

   Brottsbeskrivningsenlighet. Brottsbeskrivningsenlighet handlar i regel om tolkning och 

tillämpning av lagtexten. Den kriminella handlingen är alltid beskriven i lagtexten och 

åklagarens uppgift blir då att applicera lagtexten till en specifik handling. 

Brottsbeskrivningsenligheten bygger huvudsakligen på legalitetsprincipen vilket innebär 

att en handling inte är otillåten om det inte framgår i lag46.   

   Allmänna skuldkravet. Det allmänna skuldkravet innebär att gärningsmannen ådragit 

sig en skuld i något avseende vilket innebär att handlingen är utförd med uppsåt eller av 

oaktsamhet. Skulden ska täcka den otillåtna gärningen som är beskriven i lagtexten 

vilket innebär att gärningsmannens uppfattning om ett händelseförlopp ska 

överstämma med vad som faktiskt har hänt. Detta brukar uttryckas som 

täckningsprincipen. Att någon handlar uppsåtligt innebär att gärningsmannen i någon 

utsträckning accepterar en viss följd blir resultatet av dennes handlande medan 

oaktsamhet karaktäriseras av att gärningsmannen inte förstår, vill förstå eller inte 

godtar att en viss följd blir resultatet av dennes handling. Skillnaden blir i det närmsta 

att man klandrar gärningsmannen för att denne borde förstått resultatet av dennes 

handling vid oaktsamhetsbrott47.   

   

 

4.5 Insiderbrottet 
Insiderbrott förekommer i tre svårighetsgrader: insiderförseelse, insiderbrott och grovt 

insiderbrott vilket är en stegring från ringa till grovt brott48. Gärningsbeskrivningen i 2 § 

MmL är indelat i två typer av gärningar som var för sig konstituerar ett insiderbrott. 

Läsaren bör observera att alla som får tillgång till insiderinformation omfattas av 

                                                           
45 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 59. 
46 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 69 f.  
47 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 269 f. 
48 2§ MmL. 
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bestämmelserna i MmL49.   

   Det första förbudet enligt 2 § MmL är ett handelsförbud. Enligt handelsförbudet 

förbjuds den som får insiderinformation från att förvärva eller avyttra ett finansiellt 

instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, antingen 

för egen eller för annans räkning. Handelsförbudet är avgränsat med ett viktigt 

avgränsningsrekvisit. Endast de som får insiderinformation omfattas av handelsförbudet 

vilket innebär att transaktioner som genomförs med vetskap om sina egna avsikter att 

handla med ett visst värdepapper eller transaktioner som genomförs på grundval av egna 

analyser inte omfattas av handelsförbudet50.  

   Det andra förbudet enligt 2 § MmL är ett rådgivningsförbud. Förbudet innebär att den 

som får insiderinformation är förhindrad från att förmå annan genom råd eller annat sätt 

att förvärva eller avyttra ett finansiellt instrument som informationen rör genom handel 

på värdepappersmarknaden. Rådet avser saklig vägledning som lämnas till en individ för 

att denne ska bedöma lämpligheten av en avyttring eller köp av viss aktie och vara 

anpassad efter mottagarens förmåga att förstå rådets innebörd. Om rådgivaren även delger 

mottagaren insiderinformation och följer det givna rådet så bryter mottagaren mot 

handelsförbudet vilket leder till att både givaren och mottagaren gör sig skyldig till 

insiderbrott baserat på insiderinformation som denne fått. Vidare så räcker det med att 

konstatera att rådgivaren hade tillgång till insiderinformationen och därmed saknas 

betydelse om rådet skulle haft samma innehåll även om rådgivaren inte haft tillgång till 

insiderinformationen. I lagtexten finns dock en relativt obestämd term ”på annat sådant 

sätt” vilket har till syfte att omfatta handlingar som kan likställas som råd (sådant sätt är 

ett begränsningskriterium för analogiska tolkningar av ordet råd). På grund av det i lagtext 

odefinierade begreppet råd uppstår problematik i tillämpningen av straffbudet med 

hänsyn till den analogiska bedömningen av vilken handling som likställas med 

rådgivning51.  

4.6 Bevissvårigheter kring begreppet insiderinformation 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.2 – 4.3 är lagföring av insiderhandel inte det lättaste. En 

del av problematiken ligger i svårigheten att bevisa om viss information utgjort 

insiderinformation. Insiderinformation är enligt lagtexten ”en icke offentliggjord eller inte 

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

                                                           
49 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 249. 
50 Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk, Kommentar till 2§, Not 9.  
51 Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk, Kommentar till 2§, Not 28-33 
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instrument”. Det finns en del problematik förknippat med denna formulering. 

   Till att börja med är det är viktigt att förstå att det kan röra sig om vilken typ av 

information som helst då lagtexten inte specificerar vilken typ av information det rör sig 

om eller att informationen ska vara knuten till ett bolag eller aktie52. Enligt min 

uppfattning torde det inte vara helt ovanligt att åklagaren inledningsvis finner 

bevissvårigheter i bedömningen om ett visst informationsslag verkligen utgör 

insiderinformation. 

   Vidare måste det röra sig om information som är icke offentliggjord eller inte allmänt 

känd. Innebörden av dessa begrepp behöver inte nödvändigtvis vara det samma. 

Exempelvis kan information offentliggöras men behöver inte nödvändigtvis vara allmänt 

känd beroende på kretsen uppgiften offentliggörs till. Information anses offentlig när den 

gjorts tillgänglig för aktörerna på aktiemarknaden eller envar som önskar söka upp den, 

exempelvis via massmedia53. Information anses allmänt känd när den omnämnts i 

massmedia eller publicerats på en marknadsplats. Den avgörande tidpunkten för när 

rekvisitet allmänt känd uppfylls är när informationen lämnat tryckeriet eller publicerats 

för den relevanta kretsen54. Även om det handlar om skiljer på begreppen allmänt känt 

och offentliggjort så utgör det sällan ett problem då exempelvis en presskonferens i regel 

medför att informationen både blir offentligt och allmänt känt. Annat må vara förhållandet 

då information offentliggörs via internet. En publicering på en webbsida medför i sig att 

informationen blir tillgänglig för envar att söka upp men vart går gränsen för när man kan 

anse informationen uppfylla kravet för allmänt känt? Hur många dagliga besökare bör det 

handla om? Eller hur pass känd bör webbsidan vara?  

   Slutligen ska informationen potentiellt kunna påverka priset på ett finansiellt instrument 

men frågan uppstår även i vilken utsträckning instrumentet måste påverkas för att det ska 

anses väsentligt påverkat. I äldre förarbeten nämns att en tioprocentig förändring anses 

vägledande för bedömningen om informationen påverkat instrumentet på ett väsentligt 

sätt55. Denna uppfattning har länge varit praktiskt vägledande för transaktioner som varit 

föremål för tillsynsmyndighetens utredning. Dock har det poängterats i förarbetet till den 

nuvarande lagstiftningen att väsentlighetsbedömningen inte ska vägledas av en fast 

procentsats då den väsentliga förändringen varierar mellan värdepappersmarknader. 

                                                           
52 Sevenius, Örtengren, Börsrätt s. 250. 
53 Prop. 1999/2000:109 s. 82. 
54 Prop. 1990/91:42 s. 83. 
55 Prop. 1984/85:157 s. 89. 
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Hänsyn måste därmed tas till flera parametrar, såsom instrumentets egenskaper eller 

marknadens allmänna tendenser56. Detta innebär även att prisstegring eller 

prisdevalvering inte faktiskt behöver ägt rum då informationen ska vara ”ägnat” att 

påverka priset. Av äldre förarbeten framgår att det ska röra sig om en omständighet som 

mycket sannolikt skulle kunna driva priset uppåt eller neråt efter tillkännagivandet. 

Bedömning sker på erfarenhetsmässiga grunder med beaktande av hur instrumentet 

normalt beter sig vid ett offentliggörande av angiven information57. Att en åklagare inte 

behöver bevisa en faktisk förändring i pris underlättar lagföringen. Problemet är snarare 

det faktum att omständigheterna kring om informationen är, som lagtexten beskriver det, 

”ägnad att” påverka priset. Som ovan angivet sker detta i förhållande till flera parametrar 

och från fall till fall. Min uppfattning är att denna omständighet, då en faktisk 

prisförändring inte är ett nödvändigt kriterium för ansvar, utgör en besvärlig 

bevissvårighet på grund av att åklagaren då måste redovisa ett hypotetiskt argument för 

att så kommer ske vid ett offentliggörande.   

   Nedan följer två rättsfall med samma bakgrund, om två styrelseledamöter, H.J. och J.B., 

som åtalats för insiderhandel gällande samma affär men vid olika domstolar och 

tidpunkter. Rättsfallen belyser bevissvårigheten gällande rekvisitet ”får information och 

ägnat att väsentligt påverka priset”.  

4.6.1 RH 2009:29  

Bakgrund. H.J. var styrelseledamot i Studsvik AB som bedriver verksamhet med 

anknytning till kärnkraft. Den operativa verksamheten sköttes huvudsakligen genom 

olika dotterbolag, varav ett av dessa skötte avveckling av uttjänta kärnkraftverk och 

vissa radioaktiva komponenter. I det aktuella målet gällde omständigheten att Studsvik 

utvecklat ett sätt att behandla de radioaktiva komponenterna genom att radioaktiva 

ämnen separerades från huvudkomponenterna för att senare slutförvaras, en tjänst 

som skulle säljas till andra aktörer inom samma område. Den 21 augusti 2006 hölls ett 

styrelsesammanträde där H.J. deltog och där styrelseordförande informerade om att en 

muntlig accept av en offert att behandla fyra ånggeneratorer från kärnkraftverket Stade 

värt ca 43 miljoner kronor hade slutits. Den 23 augusti köpte H.J. 1000 aktier i Studsvik 

vilket även anmäldes till Finansinspektionen. Den 24 augusti gick Studsvik ut med ett 

pressmeddelande att Studsvik erhållit en strategisk order från EON i Tyskland. Ordern 

                                                           
56 Prop. 2004/05:142 s. 56.  
57 Prop. 1990/91:42 s. 51 f.  



28 
 

avsåg de fyra ånggeneratorerna från kärnkraftverket Stade. Samma dag steg aktien med 

6 kr och 50 öre. H.J. åtalades för insiderbrott av normalgraden, alternativt vårdslöst 

insiderförfarande.  

   Tingsrättens bedömning. Tingsrätten friade H.J. med motiveringen att informationen 

som förmedlades under styrelsemötet var osäker och förhållandevis spekulativ. Två 

vittnen styrkte detta och informationen i sig behandlades tidsmässigt i en begränsad 

utsträckning. Vidare ansåg tingsrätten att informationen inte varit ägnat att väsentligt 

påverka priset på Studsviksaktien med beaktande av orderns storlek i förhållande till 

Studsviks verksamhet i övrigt.  

   Hovrättens bedömning. Hovrätten var av annan uppfattning och valde att fälla H.J. 

Hovrätten ansåg att informationen som förmedlades vid styrelsesammanträdet kunde 

likställas med insiderinformation och var ägnad att väsentligt påverka priset på Studsviks 

aktier, något som H.J. med sin mångåriga erfarenhet borde vetat.  

4.6.2 B 7638-09 

Bakgrunden i detta mål var det samma som i RH 2009:29 men utgången blev 

annorlunda. J.B. som också var styrelseledamot i Studsvik AB deltog på samma möta och 

genomförde en transaktion den motsvarande 100 000 aktier i Studsvik dagen innan 

pressmeddelandet offentliggjordes. Tingsrätten friade dock J.B. från åtalet vilket även 

hovrätten senare fastställde. Skillnaden i utgången berodde dels på det faktum att den 

muntliga accepten behandlades kortvarigt och att uppgifter gällande hur långt 

förhandlingarna gått inte gjordes tillgängligt. Tingsrätten menade även om 

informationen i sig kan likställas med insiderinformation och den muntliga accepten var 

ägnat att påverka priset på aktien så var den inte ägnad att väsentligt påverka priset.   

4.6.3 Analys RH 2009:29 och B 7638-09 

Om vi utgår från grundförutsättningarna för att bedöma insiderhandel, alltså: ” får och 

utnyttjar insiderinformation som inte är offentliggjord eller allmänt känd samt ägnad att 

väsentligt påverka priset” så kan vi inledningsvis klarlägga två saker. Informationen om 

affären är varken offentliggjord eller allmänt känd. De grundläggande frågorna gällde 

om styrelseledamöterna fått information av insiderrelaterad karaktär och om denna 

varit ägnad att väsentligt påverka priset på Studsviks aktier?  

   fått information. En stor del av tingsrätternas diskussion kring frågan om 

styrelseledamöterna över huvud taget fått någon insiderinformation som förhindrar 
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dem från att handla i Studsviks aktier. Tingsrätten i RH 2009:29 framförde ett intressant 

argument hämtat ur europarätten där ett sätt att skilja spekulativ information (som 

styrelseledamöterna ansåg informationen vara) och vad som kan anses vara 

insiderinformation kan motiveras genom om en förnuftig investerare skulle kunna 

förväntas utnyttja informationen. Motiveringen bygger på att informationen bör ha en 

viss kvalité och substans. Jag instämmer med argumentet i sig men ifrågasätter däremot 

tingsrättens utredning i förhållande till informationen. Även om affären behandlades 

relativt kort på mötet så borde accepten i vart fall uppfattats som potentiellt 

kurspåverkande information med tanke på att tekniken enligt ledningen självt sågs som 

marknadsledande. Min uppfattning är att tingsrätterna i bägge fall motiverade sitt 

ställningstagande i förhållande till hur informationen förmedlades snarare än hur 

erfarna styrelseledamöter borde uppfattat informationen eller det faktum att en 

muntlig accept i regel innebär att någon form av förhandling skett och att ett formellt 

kontrakt ligger nära i tiden. Hovrätten i RH 2009:29 delar min uppfattning och fokuserar 

snarare på frågan om informationen var ägnad att väsentligt påverka priset på Studsviks 

aktier. 

   Ägnat att väsentligt påverka priset. Bedömningen sker som tidigare nämnt från fall till 

fall och i förhållande till hur priset påverkas utifrån erfarenhetsmässiga parametrar. 

Tingsrätterna diskuterade affären i förhållande till produktens påverkan på marknaden 

samt förhållandet mellan affärens värde och bolagets omsättning. Jag delar domstolens 

åsikt att ordern var strategiskt viktig för marknaden även om affärens värde var nästintill 

obetydlig i förhållande till Studsviks omsättning, men den blir betydligt mer påtaglig om 

man sätter värdet i förhållande till det operativa dotterbolaget som sköter behandlingen 

av produkterna. Så som affären beskrivs i bägge fallen är min uppfattning att 

informationen potentiellt sätt skulle kunna väsentligt påverka priset på Studsviks aktier. 

Detta höll varken tingsrätten eller hovrätten i B 8638-09 med om då de bedömde dels 

att J.B. inte fått tillräckligt med information för att han skulle anses vara insider. Vidare 

ansåg bägge domstolar att även om affären skulle påverka priset på Studsviks aktier så 

skulle inte priset bli ”väsentligt” påverkat. Detta är i mina ögon både märkvärdigt och 

problematiskt. Att två domstolar gällande samma mål och samma bakgrund kommer till 

olika slutsatser visar hur problematiskt det kan vara att lagföra insiderhandel. 

Oklarheterna åsido är min mening att bägge styrelseledamöter gjort sig skyldiga till i vart 
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fall låg grad av insiderhandel varav bara ena processen ledde till faktiskt lagföring. 

Bevissvårigheten slutar dock inte här. Även om insiderhandel ofta framkommer i lägre 

instanser så finns det en dom från högsta domstolen som illustrerar bevissvårigheten 

med insiderhandel. 

4.7 Bevissvårighet kring rådgivning 
Rådgivning vid handel med aktier kan vara ett komplicerat område när det handlar om 

personer med insyns i noterade bolag. Vanligtvis har ledande befattningshavare, 

revisorer eller ledande befattningshavare som genomfört en due diligance viss insyn i 

ett noterat bolag. Personer med insyn i ett bolag är i normalfallet förhindrade att handla 

med berörda aktier samt förhindrade att ge råd till andra (se avsnitt 4.2). Rådgivning kan 

dock ske på olika sätt och ibland är det inte helt självklart att någon fått 

insiderinformation så som uttryckt i lagen.  

   NJA 2008 s. 292, även kallat Tivox-fallet, uppmärksammade just det förhållandet när 

någon fått ett råd och om det kan likställas med insiderinformation. I fallet åtalades A.A. 

för brott mot rådgivningsförbudet och T.L. för brott mot handelsförbudet. A.A. arbetade 

som konsult och var involverad i styrelsen. Genom sitt arbete fick han information om 

att banken skulle säga upp bolagets kredit vilket skulle försätta både dotterbolaget och 

moderbolaget i konkurs. Informationen var varken allmänt känd eller offentliggjord och 

under ett samtal med A.L. uppmanades T.L. att sälja sina aktier. Medan domstolen fällde 

och fastslog att A.A. fick tillgång till insiderinformation och gav råd åt en tredje part att 

genomföra en transaktion så blev det betydligt svårare att fälla T.L. för brott mot 

handelsförbudet. Problemet för åklagaren låg i att ”rådet” tog form av en uppmaning 

utan att där tillägga någon information som kunde likställas med insiderinformation. 

Precis som i RH 2009:29 hänvisade högsta domstolen till det nuvarande 

marknadsmissbruksdirektiver där det framgår att informationen måste vara av specifik 

natur och substans. Av rättsfallet framgår att det endast rörde sig om en uppmaning 

(sälj) och därmed faller åtalet på grund av att T.L. inte fått någon egentlig 

insiderinformation. Även om jag instämmer med domstolens ståndpunkt så får jag den 

uppfattningen att praxis lämnar ett visst utrymme för personer att utnyttja individer 

med insyn förutsatt att informationen inte specificeras. Observera dock att domstolen 

lämnar ett öppet förhållningssätt för att andra situationer av liknande slag skulle kunna 

aktualisera ett överträdande av handelsförbudet men uttrycker inte något exempel på 
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sådant. Enligt min uppfattning skulle ett sådant exempel kunna vara det faktum att T.L. 

i detta fall uppfattat ett samband mellan den dåliga finansiella ställningen och rådet att 

sälja. 

   Jag förstår dock domstolens försiktiga ställningstagande. Den materiella bedömningen 

uppfattar jag som korrekt och att omfatta diffust formulerade råd utan någon substans 

som insiderinformation öppnar upp för vidare besvär. Detta skulle innebära att personer 

med en insynsställning tvingas tala med en nivå av försiktighet som skulle vara orimlig 

och flödet av information som inte är att likställas med insiderinformation riskerar att 

påverkas vilket i längden ökar transaktionskostnader och motverkar korrekta 

prisbildningar. Rättsfallet är även viktigt från en åklagares synvinkel då det beskriver hur 

svårt det kan vara att bevisa att insiderhandel har inträffat. Även om jag håller med den 

materiella bedömningen så kan jag inte låta bli att ställa mig tveksam till att T.L. inte 

uppfattade informationen som potentiell insiderinformation med beaktande av AA:s 

insynsställning i bolaget.  Kopplingen är inte orealistisk att dra men att med åklagarens 

underlag bevisa detta är desto svårare.  

5. Nya regler 

5.1 Inledning 
Som anfört under avsnitt 2 kommer det nya direktivet samt förordningen innebära en 

del materiella förändringar för den svenska lagstiftningen inom kapitalmarknadsrätten. 

Tanken med detta avsnitt är att genomföra en analys över vilka förändringar som 

tillkommer och hur de på en teoretisk plan kommer påverka den svenska lagstiftningen. 

Analysen kommer dels utreda hur begreppet insiderinformation kommer att förhålla sig 

mot den nuvarande lagstiftningen, dels hur insiderbrottet kommer förhålla sig mot den 

nuvarande lagstiftningen, samt vilken roll administrativa sanktioner kommer att ha inom 

den svenska kapitalmarknadsrätten framöver.  

5.2 Insiderinformation 
Stora delar av problemet med den nuvarande lagstiftningen har att göra med 

svårigheter att bevisa handel med insiderinformation. Särskilt svårt kan det vara att visa 

att någon haft insiderinformation vilket RH 2009 s. 29 och B 7638-09 illustrerade under 

avsnitt 4.5.1. Hur har man valt att hantera den materiella definitionen av insiderhandel 

i förordningen?  
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   I Direktivet har man valt att hänvisa definitionen av insiderinformation till 

Förordningen58. Den förmodade tanken bakom hänvisningen är att det endast ska finnas 

en definition av begreppet insiderinformation på samtliga marknader inom unionen. Det 

märkliga med denna lösning för svensk del är att Sverige i regel anpassar regelverken till 

det svenska rättssystemet vilket tidigare skedde med 2003 års 

marknadsmissbruksdirektiv. Problemet med en förordning är att de har direkt effekt i 

förhållande till staterna vilket innebär att det materiella innehållet inte implementeras 

på en nationell nivå. Den valda lösningsmetoden innebär med största sannolikhet att 

den nuvarande definitionen i MmL kommer slopas till förmån för en liknande hänvisning 

till Förordningen så som i Direktivet59. Att hänvisa definitionen av insiderinformation till 

Förordningen innebär även för svensk del att man får en lagstiftning som ligger närmare 

det europarättsliga regelverket vilket i sig är fördelaktigt med tanke på att lagstiftandet 

på området inom unionen är föremål för ständig förändring och anpassning. Lösningen 

skulle därmed bespara lagstiftaren tid och möda att ständigt anpassa svensk lagstiftning 

till nya direktiv60. Hur ser då det materiella innehållet ut i förordningen?  

   Språket i Förordningen skiljer sig en del från den i MmL. Själva budskapet är 

fortfarande det samma medan viss utveckling skett som tidigare fått utvecklas genom 

exempelvis rättsfallen under avsnitt 4.5.1- 4.5.2. Insiderinformation är fortfarande 

information som inte är allmänt känd eller offentliggjord. Texten uttrycker dock att 

informationen ska vara av specifik natur, direkt eller indirekt röra en eller flera 

emittenter eller finansiella instrument samt vid ett offentliggörande skulle sannolikt 

väsentligen påverka priset på de relaterade finansiella instrumenten. Formuleringen är 

den samma som i 2003 års marknadsmissbruksdirektiv men lagstiftaren valde att korta 

ned den i nuvarande MmL då texten ansågs överflödig och ändå omfattas av 

omformuleringen61. Texten är således betydligt längre och innehåller dessutom en 

förklaring på de mer diffusa begreppen. Information av specifik natur förklaras genom 

omständigheter eller händelser som föreligger eller kan komma att föreligga. 

Informationen om dessa måste dock vara tillräckligt specifik eller med andra ord måste 

informationen ha en tillräcklig substans för att möjliggöra slutsatser om de potentiella 

                                                           
58 Direktiv 2014/65/EU artikel 2 p4.  
59 SOU 2014:46 s. 376. 
60 SOU 2014:46 s. 158.  
61 SOU 2014:46 s. 376. Se även Direktiv 2003/6/EG artikel 1.1. 
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effekterna omständigheterna kan tänkas innebära för marknaden. Även processer som 

sker över tid inkluderas av begreppet under förutsättning att information om eventuella 

mellansteg uppfyller kriteriet för insiderinformation62. Min uppfattning är att detta mer 

eller mindre är samma förklaring som domstolarna under avsnitt 4.5.1 – 4.5.2 använt 

men att det nu framgår av själva definitionstexten istället för ingressen med utfyllningen 

att även längre processer kan inkluderas. Av intresse för sammanhanget finns ett 

rättsfall från EU-domstolen som behandlar frågan ”i vilken utsträckning sannolikheten 

för en prisförändring vid ett offentliggörande har för bedömningen om informationen 

är tillräckligt specifik”. Rättsfallet går huvudsakligen in på två saker. Dels konstaterar 

domstolen att det räcker med att informationen är konkret nog för att möjliggöra en 

bedömning att den skulle kunna påverka priset på ett värdepapper. Oklar eller diffus 

information exkluderas således. Den andra slutsatsen som domstolen gjorde var att det 

inte krävs att informationen gör det möjligt för en investerare att förutse i vilken riktning 

priset påverkas63. Vidare har man valt att klassificera insiderinformation så som 

information som en förnuftig investerare skulle grunda sina investeringsbeslut på. 

Frasen är givetvis subjektiv och språket i sig gör ingen skillnad på erfarna och oerfarna 

deltagare på en värdepappersmarknad som kan tänkas agera olika på likvärdig 

information64. Detta är å andra sidan ingen nyhet för hur man hanterat begreppet 

insiderinformation i tidigare fall med tanke på att information inte kan vara 

insiderinformation om en förnuftig investerare inte skulle ha nytta av det (se avsnitt 

4.5.1 – 4.5.2). Något som skulle kunna vara desto svårare är att föreställa sig vilka typer 

av situationer som skulle kunna indirekt påverka en aktie. Detta förklaras inte direkt i 

språket men utvecklas enligt min uppfattning på två sätt i Förordningen. (i) Ingressen 

anger ett exempel då det är möjligt att utnyttja finansiella instrument som inte handlas 

på en reglerad handelsplats genom att det finansiella instrumentet påverkar priset på 

ett finansiellt instrument som handlas på en reglerad marknad. Det samma gäller det 

omvända65. (ii) Enligt Förordningen får Esma, som är ett oberoende organ inom unionen 

med liknande uppgifter som Finansinspektionen i Sverige66, i uppgift att utfärda riktlinjer 

                                                           
62 Förordning (EU) nr 596/2014 artikel 7.1 - 7.3.  
63 Mål C-628/13. 
64 Förordning (EU) nr 596/2014 artikel 7.4. 
65 Förordning (EU) nr 596/2014, preambel nr 10.   
66 https://www.esma.europa.eu/ 
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för vilka uppgifter som bör eller måste offentliggöras67 vilket jag förmodar innebär att 

även situationer så som indirekt påverkan på finansiella instrument omfattas likväl som 

hur förnuftiga investerare kan tänkas agera i givna situationer och vilken typ av 

information som kan anses tillräckligt specifik.   

   Sammanfattat inriktar sig reglerna kring insiderinformation huvudsakligen mot 

personer som är involverade i emittenten. Dock kan vem som helst inneha 

insiderinformation och därmed omfattas av regelverket under förutsättning att 

personen i fråga insett att denne förfogat över insiderinformation i vart fall för grövre 

former av insiderhandel som kräver uppsåt68.  

5.3 Insiderbrottet 
Språket mellan Direktivet och Förordningen är i princip det samma69. Språket i 

förhållande till MmL skiljer sig dock i vissa avseenden. I första anblick tycks vi kunna 

vänta oss en del förändringar i den Svenska lagstiftningen gällande insiderhandel.  

   Har eller förfogar över insiderinformation. Den nuvarande lagstiftningen är formulerad 

så att den som får insiderinformation kan hållas ansvarig för ett insiderbrott. Emellertid 

använder sig de europeiska rättsakterna av formuleringen förfogar över 

insiderinformation vilket vid tidigare utredningar skapat debatt över vilket begrepp vi 

ska använda. Den huvudsakliga debatten över vad man ska använda som ett 

begränsningsrekvisit har tidigare handlat om valet mellan begreppen ”får” och ”har”70. 

Både Direktivet och Förordningen använder sig av begreppet ”förfogar över” som ett 

sätt att begränsa kretsen av kandidater som kan göra sig skyldiga till insiderhandel. För 

svensk del handlar det nu om att implementera ett lämpligt språk i den nationella 

lagstiftningen som motsvarar så nära som möjligt den europarättsliga betydelsen. 

Sverige har hittills valt att omfatta de som får insiderinformation och på sätt begränsa 

kretsen personer71. Det problematiska med den modellen innebär dock, vilket 

Ekobrottsmyndigheten även kritiserat, att åklagaren måste bevisa hur personen i fråga 

fått informationen vilket beroende på omständigheterna kan vara mer eller mindre 

                                                           
67 Förordning (EU) nr 596/2014, artikel 7.5. 
68 SOU 2014:46 s. 116. 
69 Jfr. Direktiv 2014/65/EU artikel 3 och Förordning (EU) nr 596/2014 artikel 8. 
70 Prop. 2004/05:142 s. 60 f. 
71 2§ MmL. 
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problematiskt72. Anledningen varför man övervägde att använda sig av ordet har beror 

på att den tidigare utredningen innan MmL antogs föreslog detta, dock utan att 

motivera varför vilket ledde till att man höll fast vid att begränsa brottet till de som får 

insiderinformation73. Kritiken som tidigare anförts om man skulle välja begreppet ”har” 

insiderinformation var att även transaktioner som genomförs med vetskap om ens egna 

avsikter samt transaktioner som genomförs på grund av egna analyser grundade på 

allmänt tillgänglig information skulle inkluderas. En erfaren analytiker skulle i princip 

kunna misstänkas för insiderhandel förutsatt att övriga kriterier var uppfyllda. Som ni 

kanske märker skulle detta innebära en rejäl utvidgning av lagstiftningen. Samuelsson 

m.fl. kritiserade detta förhållningssätt samt ställde några intressanta frågor värda att 

reflektera över. Kan man genom en analys av data skapa ny information? De menar att 

nämnda situationer utesluts redan genom definitionen av insiderhandel och anger som 

exempel att en person är oförhindrad att genomföra transaktioner på grundval av sina 

planer och analyser även om dessa skulle väsentligen påverka priset på ett värdepapper 

vid ett offentliggörande. Deras slutsats är att distinktionen mellan har och får är 

överflödig men lämnar frågan öppen för situationer då personen i fråga lämnar över sina 

planer till någon annan som därmed får insiderinformation, förutsatt att övriga kriterier 

är uppfyllda. Av ovan nämnda skäl valde man att behålla ordet får i syfte att utesluta 

berörda situationer vilket Samuelsson m.fl. uppfattar som onödigt74. Frågan kvarstår 

dock hur man väljer att anpassa MmL till de kommande regelverken. Nuvarande 

utredning föreslår att man använder ordet har som avgränsningsrekvisit vilket i 

praktiken utvidgar tillämpningsområdet i förhållande till nuvarande lagstiftning och 

underlättar bevisbördan för åklagaren. Alternativet skulle kunna vara att använda sig av 

regelverkens ordalydelse, det vill säga ”förfogar över”. Frågan är dock om det skulle 

innebära någon praktiskt skillnad mellan att förfoga över och att ha 

insiderinformation75.  

   Rekommendationer. Att rekommendera eller uppmana någon att genomföra en 

transaktion så som att sälja eller köpa ett värdepapper kommer även i fortsättningen 

omfattas av insiderbrottet. Både Direktivet och Förordningen tillägger dock att även en 

                                                           
72 SOU 2014:46 s. 378.  
73 Prop 2004/5:142 s. 60.  
74 Samuelsson m fl, Lagen om marknadsmissbruk, Kommentar till 2§, Not 9-10. 
75 SOU 2014:46 s. 378 f.  
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handling som innebär att du följer ett råd omfattas av insiderbrottet såvida man insåg 

att uppmaningen var baserat på insiderinformation76. Detta är en utvidgning i 

förhållande till den nuvarande lagstiftningen som inte omfattar handlingar som innebär 

att man följer ett råd från någon som innehar insiderinformation (se avsnitt 4.6).  

   Utnyttjanderekvisit. I både Direktivet och Förordningen anges en förutsättning att 

personen i fråga utnyttjar insiderinformationen på något sätt för att handlingen ska 

utgöra ett insiderbrott. Utnyttjanderekvisitet förekom även i det tidigare 

marknadsmissbruksdirektivet som lade grunden för dagens MmL men den svenska 

lagstiftaren valde att inte införa något sådant rekvisit i lagtexten i syfte att undvika bevis- 

och tillämpningssvårigheter av lagstiftningen77. Som tidigare angivet finns det en 

målsättning att lagstifta språket så nära de europeiska regelverken som möjligt och fråga 

är då om vi eventuellt kommer se ett utnyttjanderekvisit även i den kommande svenska 

lagstiftningen och vad skulle det i så fall innebära? I det så kallade Spector-fallet från EU-

domstolen togs frågan upp om hur man ska tolka utnyttjanderekvisitet i det nuvarande 

marknadsmissbruksdirektivet. Målet handlade om företaget Spector Photo som 

sanktionerades med en avgift på den belgiska marknaden för att ha köpt egna aktier 

vilket senare ledde till att kursen steg i bolagets aktier. Belgien hade vid tidpunkten för 

transaktionen ett utnyttjanderekvisit i sin lagstiftning så som i dåvarande 

marknadsmissbruksdirektiv som senare togs bort. I och med att kursen gick upp 

uppfattades ledningen inneha insiderinformation vilket först uppfattades som ett 

utnyttjande. Domstolen tolkade artikel 2 i nuvarande marknadsmissbruksdirektiv78 så 

att en handling så vida det uppfyller bestämmelsens rekvisit ska anses som utnyttjande 

om det strider mot bakgrunden och syftet med direktivet, det vill säga stärkt 

marknadsintegritet samt förtroende för marknaden. Min uppfattning av målet är så att 

det följer en slags presumtion att man utnyttjar insiderinformation om man innehar det 

och handlar79. Som tidigare nämnt innehåller inte MmL något sådant rekvisit. Istället 

undantas vissa situationer från lagstiftningens tillämpningsområde80. Det problematiska 

med denna modell är det faktum att alla situationer inte omfattas av undantagen, så 

                                                           
76 Direktiv 2014/65/EU artikel 3.7 och Förordning (EU) nr 596/2014 artikel 8.3. 
77 SOU 2014:46 s. 380. 
78 Direktiv 2003/6/EG artikel 2.1. 
79 Mål C-45/08 Spector-fallet. 
80 Se 5§ MmL. 
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som exempelvis situationen som uppstod i Spector-fallet. En möjlig lösning skulle kunna 

vara att komplettera listan med legitima handlingar men med tanke på den tekniska 

utvecklingen så skulle det inte vara ett obefogat antagande att listan även 

fortsättningsvis borde kompletteras vidare om man väljer att bibehålla nuvarande 

lagstiftning så som dagens utredning föreslår81. Hur man väljer att göra med 

utnyttjanderekvisitet förhåller sig idag oklart men jag återkommer med en vidare analys 

av frågan i avsnitt 6.   

   Ändra eller återkalla en order. Nuvarande utredning föreslår att den svenska 

lagstiftningen kompletteras med ett förbud mot att ändra eller återkalla en order på 

grund av att man fått insiderinformation. Detta är en regel vi inte haft i den svenska 

lagstiftningen men som ändå ansetts inkluderat. Normalt sett genomför någon en 

transaktion för att på så sätt utnyttja insiderinformationen men även underlåtenhet att 

genomföra en transaktion kan ibland medföra vinst. En person skulle i teorin kunna vara 

beredd att sälja sina aktier men avvaktar med det på grund av att personen i fråga fått 

tillgång till insiderinformation. Direktivet förbjuder inte dessa typer av situationer även 

om det i teorin handlar om att man utnyttjar insiderinformation, för att inte tala om att 

det skulle vara till det närmaste omöjligt att bevisa en persons intentioner före 

transaktionen. Det man dock förbjuder är att ändra eller återkalla en order som 

manifesterats före man fått tillgång till insiderinformationen. Den straffbara handlingen 

förutsätter att man genom transaktionen antingen undviker förlust eller uppnår vinst82.  

5.4 Administrativa sanktioner 

5.4.1 En stor fråga 

En fråga som återkommit ett antal gånger är huruvida Sverige ska införa administrativa 

sanktioner. Den nuvarande utredningen är i mitt tycke den mest omfattande på området 

och tanken är inte att behandla alla aspekter om sanktionernas vara eller inte vara. 

Fokus ligger huvudsakligen på effektivitetsaspekten, vilka handlingar som kan lämpas 

för denna metod samt eventuella hinder.  

5.4.2 Krav enligt Förordningen 

Vid sidan av alla straffrättsliga regler som huvudsakligen regleras genom Direktivet finns 

även utrymme för medlemsstaterna att använda sig av straffrättsliga sanktioner. Frågan 

                                                           
81 SOU 2014:46 s. 382 f. 
82 SOU 2014:46 s. 388. 
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är inte ny men metoden skulle förmodligen vara den största förändringen för den 

svenska lagstiftningen. Förordningen föreskriver att medlemsstaterna ska ge behöriga 

myndigheter befogenheten att besluta om administrativa sanktioner för vissa 

överträdelser. Överträdelserna som kommer i fråga är huvudsakligen insiderhandel och 

marknadsmanipulation. Detta låter som ett krav vid första anblick men Förordningen 

lämnar ett utrymme för medlemsstaterna att välja att inte använda administrativa 

sanktioner för överträdelser som redan sanktioneras straffrättsligt ”straffrättsoption”83. 

Då Sverige redan sanktionerar insiderhandel och marknadsmanipulation med straff så 

innebär det i teorin att ingen direkt implementering administrativa sanktioner behöver 

ske. Utredningen delar dock inte den uppfattningen och menar att det är oklart om 

Sverige kan fortsätta upprätthålla ett straffrättsligt system för alla 

marknadsmissbruksöverträdelser. Det straffrättsliga systemet förutsätter uppsåt eller 

oaktsamhet medan förordningen i flertalet fall inte innehåller några sådana krav vilket 

även inte är en förutsättning för ett administrativt sanktionssystem. Sett ur denna 

synvinkel skulle man kunna ifrågasätta om medlemsstaterna kan uppfylla förordningens 

krav med ett renodlat straffrättsligt system. Vidare ställer Förordningen krav på att 

samarbetet mellan behöriga myndigheter inom unionen inte får minska eller begränsas. 

Genom ett renodlat straffrättsligt system överförs utredningsansvaret från behörig 

myndighet, det vill säga Finansinspektionen, till åklagarmyndigheten. Utredningen 

menar att det inte går att utesluta att samarbetet mellan medlemsstaternas 

myndigheter eller i vilket fall från ett svenskt perspektiv kan försvåras genom att 

dialogen inte kan ske direkt i alla avseenden. Utredningens ståndpunkt är således att 

Sverige bör införa straffrättsliga sanktioner i något avseende84. Om så blir fallet återstår 

att se men efter många år av debatter så verkar det luta åt det hållet. 

5.4.3 Administrativa sanktioner 

Om vi utgår ifrån att Sverige kompletterar sin lagstiftning med en möjlighet för den 

behöriga myndigheten att utdöma administrativa sanktioner. Vilka handlingar bör då bli 

föremål för detta vägval?  

   Såväl utredningen som regeringen i propositionen till nuvarande MmL tycks vara 

överens om att endast de mildare formerna av marknadsmissbruk aktualiseras i 

                                                           
83 Förordning (EU) nr 596/2014, Artikel 30. 
84 SOU 2014:46 s. 207 f.  
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förhållande till administrativa sanktioner. Regeringens uppfattning i propositionen till 

nuvarande MmL var att överträdelser som inte bedöms som allvarliga bäst lämpas för 

administrativa sanktioner och överträdelsen måste vara någorlunda lätt att 

konstatera85. Utredningen som genomfördes inför den kommande lagstiftningen tycks 

stå bakom den uppfattningen och föreslår att dra gränsen mellan brott och 

administrativa sanktioner genom uppsåt. Genom att använda den lägre nivån av uppsåt 

(likgiltighetsuppsåt) kan man dra en gräns till vilka gärningar som kan anses lämpliga för 

administrativa sanktioner. Direktivet anger i skälen 8 och 10 att i alla fall grövre former 

av marknadsmissbruk som begås med uppsåt bör rendera i straffansvar. Som riktmärken 

för vad som skulle kunna anses allvarligt anges hur marknadsintegriteten påverkats, 

storleken på vinsten eller den undvikna förlusten, skadans storlek på marknaden m.m.86. 

Men att bedöma gränsen efter själva handlingen och övriga omständigheter tycks inte 

gå hem hos utredningen. Så som propositionen uttryckt tidigare framgår även i 

utredningen så till vida att administrativa sanktioner konstrueras utifrån strikt ansvar 

eller alternativt oaktsamhet. Uppsåt förutsätter att man i någon mån kände till att man 

innehar insiderinformation och sedan använt det medan man talar om ett oaktsamt 

förhållande då personen i fråga inte visste om sitt innehav men hade kunnat få den 

kunskapen87.  Om man väljer att avgränsa de straffvärda handlingarna genom uppsåt 

och jämför dagens lagstiftning angående insiderhandel så aktualiseras enligt min 

uppfattning av vad den nuvarande propositionen samt utredningen kommit fram till 

insiderförseelse och vårdslöst insiderförfarande i ringa fall. Dock tycker jag det är 

lämpligare att utveckla argumentet vidare i slutanalysen i avsnitt 6.  

5.4.4 Rättssäkerhetsgaranti och dubbelbestraffning  

Det finns vissa aspekter som måste lösas innan lagstiftaren kan komplettera den svenska 

lagstiftningen med ett administrativt sanktionssystem. Det kanske mest uppenbara 

problematiken torde vara hur reglerna ska förhålla sig till skyddet mot 

dubbelbestraffning för samma överträdelse (ne bis in idem). Europakonventionen 

föreskriver i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet att en person inte får straffas två gånger 

för samma brott vilket i sig inte omfattar myndighetsbeslut. Detta å andra sidan täcks 

                                                           
85 Prop 2004/05:142 s. 46. 
86 SOU 2014:46 s. 208 f.  
87 SOU 2014:46 s. 2018. 
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av Europadomstolens praxis vilket innebär att även myndighetsbeslut omfattas av 

principen så fram ansvarsfrågan ligger nära en brottmålsdom. Den förklaringen är enligt 

mig inte helt tillfredsställande då själva formuleringen och så som utredningen påpekat 

är oklart om andra situationer som inte är lika närliggande skulle omfattas av principen. 

Vidare medger Europadomstolens praxis visst utrymme för medlemsstaterna att belasta 

personer med flera sanktioner som kan beslutas av olika inhemska organ för samma 

överträdelse vilket gör frågan lite mer problematisk. Som exempel kan nämnas 

situationer då ett förfarande kan ses som ett led i ett tidigare ärende och således kan 

inte förfarandet ses som ett nytt. En tolkning som kan göras av Europadomstolens praxis 

för att motivera detta är att man särskiljer på det första förfarandet som behandlar 

skulden och det andra som behandlar påföljden88.  

   Rättsläget för förfaranden där både straff och administrativa sanktioner kan bli 

aktuella för samma gärning tycks vara oklart och den huvudsakliga problematiken tycks 

ligga i det faktum att Europakonventionen utgår utifrån hinder mot dubbel bestraffning 

i brottmål. Man skulle dock kunna dra en parallell till det skatterättsliga området där i 

huvudsak samma typ av fråga aktualiserades, dock gällande skattetillägg i förhållande 

till skattebrott. Högsta domstolen i rättsfall NJA 2013 s. 502 kom fram till att det 

föreligger hinder mot att lagföra en person mot skattebrott då personen i fråga redan 

sanktionerats med ett skattetillägg.  

   Det alternativa förfarandet för att undvika detta något oklara området är att undvika 

dubbla sanktioner för samma gärning på så sätt att man utformar lagstiftningen till att 

dela upp överträdelser som aktualiserar ett brottsförfarande och områden som 

aktualiserar administrativa sanktioner som påföljdsform. Risken blir annars att Sverige 

gör sig skyldig till ett konventionsbrott89.  

   En fråga som kritiserats i förarbetet till nuvarande MmL var hur ett administrativt 

sanktionssystem skulle ställa sig till rättssäkerhet. Regeringen uppmärksammade den 

tidigare kritiken om att den tidigare lagstiftningen ansågs ineffektiv och hänvisade bland 

annat till den blygsamma lagföringsstatistiken (äldre statistik mellan 1997 – 204) men 

kritiserade en systemförändring baserat på dålig effektivitet. De ansåg att man inte kan 

motivera en reform endast för att fler ska kunna ”straffas” då det skulle strida mot 

                                                           
88 SOU 2014:46 s. 148 ff. 
89 SOU 2014:46 s. 227. 
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grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Sanktionsformen skulle innebära en rejäl 

sänkning i beviskravet från uppsåt och oaktsamhet till strikt ansvar (oavsett om man 

handlar culpöst eller inte) vilket jag uppfattar som en rädsla att bedömningarna i teorin 

skulle kunna bli godtyckliga om man flyttar bedömningsansvaret från domstolen till 

myndigheten90. I viss mån kan det stämma då myndigheter ofta arbetar med 

masshantering men personer som blir föremål för finansinspektionens utredning 

kommer förmodligen inte stå helt försvarslösa. Fysiska personer skyddas av 

Europakonventionen genom att man har rätt till prövning av ens civila rättigheter. I 

förhållande till brott innebär rättssäkerhetsgarantin att en fysisk person har rätt till en 

rättvis och opartisk domstol91. Således skyddas den enskilde från godtyckliga 

utredningar genom att var och en kan ta beslutet till en domstol. Europakonventionen 

hindrar inte att myndigheterna från att påföra sanktioner på individer så länge de får 

möjlighet att ta frågan till en domstol92.  

6. Effektivitetsanalys av kommande lagstiftning 

6.1 Disposition 

De kommande reglerna för insiderhandel och marknadsmissbruk är på många sätt 

intressant för den svenska värdepappersmarknaden. Som angivet i avsnitt 5 innebär det 

en del potentiella regelförändringar och diverse hinder som måste överkommas för att 

Sverige ska kunna uppfylla kommande direktiv-och förordningskrav. Tanken med 

analysen är att följa den presenterade diskussionen i avsnitt 5 för att läsaren enklare ska 

följa med i sammanhanget och analysera problematiken därefter. 

6.2 Oklarheter med begreppet insiderinformation 

6.2.1 Tolkning och tillämpning av vissa begrepp 

En stor del av bevisproblematiken kretsat kring formuleringen av insiderinformation och 

om personen i fråga insett att denne haft insiderinformation. Detta visade inte minst 

rättsfallen i avsnitt 5.4.1 – 5.4.3. Problemet i fallen låg i att åklagaren inte kunde visa att 

styrelseledamoten fått insiderinformation på grund av att informationen som framgick 

inte var tillräckligt konkret. Formuleringen av insiderinformation i Förordningen 

kommer framöver omfatta processer som pågår över en tid, exempelvis förhandlingar, 

                                                           
90 Prop. 2004/05:142 s. 47.  
91 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, artikel 6. 
92 SOU 2014:46 s. 146.  
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vilket ställer frågan om utgången i B 7638-09 hade varit annorlunda om Förordningens 

definition hade gällt i det målen. Min uppfattning är att det förmodligen fortfarande 

hade varit en svår situation för åklagaren att hantera. Definitionen av insiderinformation 

omfattar visserligen förhandlingsprocesser men kravet att informationen ska vara 

konkret kommer fortfarande att komplicera många situationer. Precis som mål C – 

628/13 uttrycker exkluderas diffusa eller oklar information som man egentligen inte kan 

dra några slutsatser ifrån. Min bedömning utifrån vad som framgick av Studsviksfallet är 

visserligen att bägge styrelseledamöterna hade dömts för insiderhandel istället för bara 

den ena, men bevisproblematiken relaterat till om någon faktiskt fått insiderinformation 

skulle fortfarande kvarstå. I viss mån utvecklar Förordningen vissa diffusa begrepp i syfte 

att vägleda tolkningen av när någon fått insiderinformation. Även om det givetvis är en 

positiv utveckling så löser det inte riktigt grundproblemet med lagstiftningen. Tolkningar 

av begrepp så som ”specifik natur, utnyttjande, väsentlig påverkan m.m.” är alla 

bedömningar som sker från fall till fall vilket ofta är grundproblemet med Svenska 

lagstiftningar. Lagtexten i nuvarande MmL innehåller många diffusa begrepp som är 

svårapplicerade under givna situationer och så verkar det bli även i framtiden.     

6.2.2 Indirekt påverkan av ett värdepapper 

I teorin omfattas även insiderinformation som indirekt kan påverka värdet av en aktie. 

Ingressen använder som exempel information om ett onoterat bolag som påverkar 

priset på ett noterat bolag (se avsnitt 5.4.2). Visserligen kan jag inte uttala mig om hur 

många sådana bolag som existerar inom Sveriges gränser men jag finner den 

förekommande tanken inte helt orealistisk i förhållande till bolag som är belägna utrikes 

och har kopplingar till den svenska värdepappersmarknaden. Här tjänar givetvis det 

viktiga samarbetet mellan de behöriga myndigheterna ett viktigt syfte men man får inte 

glömma att ägarmajoriteter i noterade bolag på den svenska värdepappersmarknaden 

domineras av andra bolag som ofta har kopplingar till bolag på flera marknader såväl 

inom Europa som utanför dess gränser. Utrymmet att utnyttja information som är 

indirekt relaterat till ett noterat bolag på Stockholmsbörsen blir större och även svårare 

att utreda. Hur Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten kommer tackla detta är 

givetvis oklart och mestadels spekulativt från min sida men min uppfattning är i vart fall 

att detta är ett ytterst komplext och svårövervakat område.  
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6.2.3 Definitionen hänvisas till rättsakten  

Definitionen av begreppet insiderinformation är huvudsakligen det samma som i 2003 

års marknadsmissbruksdirektiv med vissa skillnader. Lagstiftaren har för närvarande valt 

en något förenklad lagtext i MmL som är tänkt att inkludera direktivets förutsättningar. 

Som Utredningen påpekat tycks det bli svårt att behålla samma modell med tanke på att 

definitionen flyttas från ett direktiv till en förordning. För svensk del som implementerar 

lagstiftning blir det givetvis svårt att behålla samma formulering. Vad som även kommer 

bli problematiskt med en sådan hänvisning är frågan hur väl deltagarna på 

värdepappersmarknaden kommer uppfatta uppdateringen. Jag utgår ifrån att de flesta 

har en bild av vad insiderinformation är och fördelen med att införa lagtekniska delar 

från de europeiska rättsakterna till den svenska lagstiftningen är att reglerna blir mer 

lättöverskådliga och lättillgängliga. Jag säger inte att europeiska rättsakter är 

svårtillgängliga utan snarare att deltagare på värdepappersmarknaden är vana med att 

arbeta med inhemsk lagstiftning. Frågan är då hur väl deltagarna kommer att anpassa 

sig till en sådan förändring samt hur kommer detta påverka den subjektiva bedömningen 

då uppsåt ändå förutsätter att man på något sätt förstår att man hanterar 

insiderinformation.  Fördelen blir ju givetvis att alla europeiska marknader använder 

samma definition av insiderinformation men kommer alla förstå den? Denna del har 

egentligen ingen betydelse från en effektivitetssynpunkt utan snarare en 

problemformulering för deltagarna som ändå har ett ansvar att förstå vad de får och 

inte får göra. 

6.3 Förutsättningar för ett insiderbrott 

6.3.1 Val av avgränsningsrekvisit 

En av frågorna med det kommande regelverken är vilket rekvisit man ska använda för 

att begränsa kretsen som kan omfattas av insiderlagstiftningen. Huvudalternativen har 

varit ”får, har och förfogar över” och man måste någonstans fundera på vad man vill 

uppnå med den svenska lagstiftningen. Rekvisitet är viktigt framförallt på grund av 

bevistekniska skäl vilket i det stora hela blir en effektivitetsfråga som är lite svår att väga 

upp. Den tveksamheten som tidigare kretsat runt vägvalet mellan får och har handlade 

huvudsakligen om rädslan att begreppet har skulle få en allt för bred tillämpning. Jag 

misstänker dock att den tidigare utredningen föreslog det begreppet av samma 

anledning som den nuvarande Utredningen, nämligen att man önskar uppnå en så 
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direktiv-och förordningsnära lagtext som möjligt. Lagstiftaren valde dock den andra 

vägen, förmodligen på grund av att lagstiftningen baserades på ett direktiv vilket gör 

valet av lagtext mer flexibelt. Man har dock uppmärksammat att förändringar av 

unionens regelverk sker relativt frekvent vilket verkligen motiverar en direktivnära 

formulering, framförallt för att vid behov underlätta en senare anpassning av den 

svenska lagstiftningen. Detta skulle i så fall utesluta ”får” på grund av att det har en 

annorlunda innebörd. Ekobrottsmyndigheten påpekade en betydande skillnad i och 

med att en åklagare i dagsläget måste visa hur en person fått insiderinformation vilket 

medför bevistekniska svårigheter till skillnad från den alternativa situationen att 

åklagaren endast visar att en person ”har” insiderinformation. Man tar helt enkelt bort 

en del av utredningsarbetet vilket enligt min mening borde öka lagföringseffektiviteten. 

Dock återstår att se vilket vägval lagstiftaren väljer då det fortfarande handlar om 

minimikravet i ett direktiv vilket öppnar upp för strängare nationell lagstiftning. Om vi 

ändå utgår från att lagstiftaren väljer att förkasta det nuvarande begreppet till förmån 

för ”har” eller ”förfogar över” så bör man i vart fall reflektera över två saker, dels om 

valet har någon egentlig betydelse samt om Samuelsson m.fl. vinner stöd med sin teori 

mot de farhågor som hittills kretsat kring Direktivets ordalydelse. Ska man använda har 

eller förfogar över? Om man ser till innebörden av bägge begrepp så är det egentligen 

ingen lagteknisk skillnad mellan att ha och förfoga över. Resultatet är fortfarande det 

samma. En skillnad jag egentligen kan tänka mig är den situationen då en person fysiskt 

fått ta del av insiderinformation på exempelvis ett styrelsemöte i förhållande till att man 

har samma information på sin e-post som man inte läst. Skillnaden i det senare fallet är 

att du inte förfogar över insiderinformationen utan snarare har den men å andra sidan 

om du inte vet något om en omständighet så blir det svårt att hävda insiderbrott. Min 

teori är på så sätt kopplat till Samuelssons m.fl. teori i förhållande till huruvida en 

transaktion baserat på en egen analys kan utgöra en otillåten handling. Om exempelvis 

A får ett e-postmeddelande som innehåller insiderinformation men inte läser det, 

förfogar den personen verkligen över insiderinformation? Min uppfattning är att A i vart 

fall har informationen snarare än förfogar över den. Låt säga att A nu genomför en 

transaktion baserat på sin egen analys. Har A nu verkligen gjort en otillåten gärning? I 

teorin har A om formuleringen har skulle gälla vilket motsätter Samuelssons m.fl. 

argument om att man inte kan skapa insiderinformation medan A inte gjort något 
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otillåtet med formuleringen förfogar över vilket jag menar är baserat på vad man de 

facto vet.  Vad man vet kan man utnyttja för att utföra transaktioner medan det faktum 

att man har något inte nödvändigtvis innebär att man kan utnyttja det, igen, det man 

inte vet blir svårt att utnyttja. Detta är givetvis en tolkningsfråga och man skulle 

egentligen kunna vända på argumentet och ge begreppen samma innebörd vilket gör 

att vi återgår dit vi började, det vill säga att det saknas lagteknisk betydelse. Jag ser det 

dock mer motiverat att använda sig av Direktivets formulering snarare än Utredningens 

förslag som förespråkar har som ett lämpligt substitut, främst för att undvika komplexa 

tolkningssituationer som riskerar att till slut göra skillnad på begreppen och därmed 

tvinga domstolar att förlita sig på deras uppfattning av syftet bakom den europeiska 

lagstiftningen men även för att hålla ett direktivnära språk. Valet av formulering är enligt 

min mening en central fråga i lagstiftningen och bör därför formuleras enligt Direktivet 

snarare än Utredningen. Hur det blir återstår att se men två slutsatser kan göras utifrån 

diskussionen. Det ena är att de bevistekniska kraven kommer mildras vilket medför ett 

effektivare arbete för Ekobrottsmyndigheten. Om lagstiftaren faktiskt gör skillnad 

mellan begreppen förhåller sig än så länge oklart, vilket är den andra slutsatsen. 

6.3.2 Att följa en transaktionsuppmaning 

Rådgivning är idag redan kriminaliserat men att följa det är än så länge inte 

kriminaliserat så som om vi sett i NJA 2008 s. 292. I kommande lagstiftning blir även ett 

följande av sådant råd eller uppmaning kriminaliserat vilket är en utvidgning av 

nuvarande lagstiftning. Detta för att personer inte ska kunna utnyttja exempelvis 

ledande personers misstag. Min uppfattning är dock att det tycks vara oklart vilken insikt 

den råd-tagande personen måste ha i förhållande till att informationen kommer från en 

insynsperson. Utredningen föreslår att personen ska ha vetskap att rådet grundar sig på 

insiderinformation. Om vi jämför förhållandet till rättsfallet från 2008 och 

omständigheterna som förelåg där så tror jag inte aktieägaren hade fällts, framför allt 

på grund av att det förelåg oklarheter huruvida personen hade vetskapen att 

informationen var baserad på insiderinformation. Den föreslagna lagstiftningen tycks 

lämna utrymme för diffusa situationer där råd-tagaren inte kan vara säker på vad 

informationen kan vara baserad på annat än vetskapen att rådgivaren har insyns i 

bolagets angelägenheter. Frågan uppstår då om det räcker med vetskapen att 

rådgivaren har en insyn eller kommer lagstiftaren att välja ett lägre rekvisit så som att 
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en person i vart fal bort inse att rådet var baserat på insiderinformation. Från ett 

bevistekniskt perspektiv skulle det vara en förenkling vilket även främjar 

effektivitetsperspektivet. Det är dock just den kritiken regeringen gav till den tidigare 

utredningen med motiveringen att förenkling av lagstiftningen i syfte att fälla fler 

personer skulle strida mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Tanken är givetvis 

inte att vi ska fälla så många som möjligt men lagstiftaren bör i vart fall tänka på det 

faktum att vetskapen om att uppmaningen man får baseras på insiderinformation inte 

alltid är självklart vilket kan ge konsekvenser för åklagarens förmåga att lagföra 

överträdelser. Med den formuleringen som framgår av artikel 3.7 i Direktivet, det vill 

säga att personen måste inse vad informationen är baserad på kommer förmodligen 

leda till att en enkel uppmaning så som ”sälj” inte kan leda till en fällande dom såvida 

det inte räcker med råd-tagarens vetskap om att rådgivaren har insyn. Jag välkomnar 

utvidgningen av det straffbara området och försöket att täppa till en lucka som för 

tillfället ligger öppen men jag kan inte riktigt se hur detta ska förbättra effektiviteten av 

staternas bekämpning av marknadsmissbruk.  

6.3.3 Hur utnyttjanderekvisit bör hanteras 

Som tidigare nämnt innehåller Förordningen och Direktivet ett utnyttjanderekvisit som 

tidigare ansetts problematiskt på en del punkter. Ur Spector-fallet som handlade om hur 

man skulle tolka utnyttjanderekvisitet kunde man utläsa en presumtion för utnyttjande 

om man handlade med en aktier och hade insiderinformation. Om man nu vill ha en 

lagtext som ligger så nära regelverken som möjligt så är det inte helt omöjligt att den 

svenska lagstiftningen kommer att anpassas vilket i teorin skulle innebära att 

bevisbördan för att utnyttjande inte skett skulle läggas på den tilltalade och inte 

åklagaren. Om så blir fallet så kommer inte den nuvarande 5§ MmL som innehåller 

undantag för handlingar som anses legitima räcka till, framförallt för att det för tillfället 

är en uttömmande lista som förmodligen inte kommer täcka alla legitima situationer. 

Min uppfattning är dock att legitima situationer ska täckas av artikel 3.8 i Direktivet som 

hänvisar till artikel 9 i Förordningen. Där anges vägledning för legitima situationer. 

Frågan blir då hur vi anpassar den svenska lagstiftningen. Vi kan givetvis välja att behålla 

den nuvarande ordningen med en undantagslista och komplettera den efter behov. Att 

komplettera lagstiftning anser jag dock ineffektivt och inte flexibelt. En simpel lösning 

skulle vara hel enkelt att slopa nuvarande 5§ och ersätta det med en undantagsregel 
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som lägger bevisbördan om det legitima beteendet på den tilltalade. Bedömningen får 

givetvis domstolen göra men personen i fråga garanteras visst skydd mot presumtionen 

för otillåten handling. En sådan ordning är dessutom betydligt mer flexibelt på så sätt 

att det är lättare att anpassa till marknadsutvecklingen och kräver inte ett helt 

lagstiftningsarbete för att komplettera. 

6.4 Administrativa sanktioners framtidsaspekt 

6.4.1 En komparativ effektivitetsstudie 

Länge har man pratat om administrativa sanktioner som en lösning till 

effektivitetsdebatten, men innebär modellen verkligen en förbättring av 

brottsbekämpningen på värdepappersmarknaden? Tanken är att flytta över en del av 

ansvaret från Ekobrottsmyndigheten till Finansinspektionen. Eftersom Sverige inte haft 

ett tvåvägssystem tidigare inom kapitalmarknaden så är en komparativ studie lämplig 

för att få ett perspektiv i sammanhanget. Det finns länder i Europa som använder sig av 

både administrativa sanktioner och straffrättsliga förfaranden vilket kan ge en bild av 

hur väl ett sådant system fungerar. Mårten Knuts genomförde år 2011 en studie93 som 

jämför effektiviteten av dubbla sanktionssystem i olika länder med det svenska 

straffrättsliga systemet. Studien utgår huvudsakligen från statistisk fakta där tre former 

av data jämförs, antal anmälningar till behörig myndighet, anmälningar till 

åklagarmyndighet och antal avgjorda insiderärenden.   

   Av de jämförda länderna har Sverige den bästa anmälningsfrekvensen vilket i praktiken 

innebär att vi anmäler flest misstänkta insidertransaktioner i förhållande till marknadens 

storlek. Statistiken är inte nödvändigtvis rättvisande med tanke på att flera parter kan 

anmäla samma transaktion vilket inkluderas i samma statistik. Sverige toppar även 

antalet anmälningar till åklagarmyndigheten i jämförelse med andra länder. Slutligen 

jämförs antalet avgjorda insiderärenden vilket är kärnan i debatten som cirkulerat kring 

insiderlagstiftningen. Mellan de länder som jämförts, däribland länder som både 

använder sig av hybrida system såväl som endast straffrättsliga, var skillnaden på antalet 

avgjorda ärenden marginellt. Även i denna undersökning genomfördes en korrigering i 

förhållande till marknadernas storlek för att få en mer rättvisande bild. Resultatet av 

studien visar på att ett införande av administrativa sanktioner i teorin inte medför en 

                                                           
93 Finansmarknadskommitténs rapport 2011 nr 9 – Utvärdering av det svenska insiderhandelsförbudet 
”sammanfattning” 
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förbättrad funktionsduglighet och att den nuvarande lagstiftningen är lika 

funktionsduglig som exempelvis Norge, Finland, Tyskland m.m.   

   Sett utifrån Knuts undersökning lagförs flest människor för insiderhandel i Sverige, 

förutsatt att man beaktar storleken på marknaden. Svarar Knuts studie på frågan 

huruvida ett tvåvägssystem är funktionsdugligare eller är Sveriges lagstiftning bra som 

det är? Jag ställer mig tveksam till det. Utredningen är visserligen övertygande men den 

behandlar frågan endast övergripande och bortser från de mer centrala problemen med 

lagstiftningen så som beskrivet i avsnitten 6.2-3. Det huvudsakliga problemet är just den 

svårtillämpade lagstiftningen och bevissvårigheterna kring den. Knuts utredning 

fokuserar dessutom huvudsakligen på statistik länderna emellan men besvarar inte 

frågan om lagstiftningen de facto är tillfredsställande eller inte. Syftet med rapporten 

verkar dock inte vara att förvissa sig om att funktionsdugligheten är bra utan snarare 

visa på att administrativa sanktioner förmodligen inte kommer bidra till en effektivare 

brottsbekämpning. Slutsatsen är alltså hypotetisk. Min uppfattning är dock att 

administrativa sanktioner kommer bidra med en positiv verkan för den svenska 

värdepappersmarknaden. Att omfördela belastningen till den granskande myndighet 

som dagligen övervakar handeln på värdepappersmarknaden bör minska reaktionstiden 

från samhället och i teorin öka förtroendet på området. Dessutom omfördelas 

Ekobrottsmyndighetens resurser till att fokusera på grövre brottslighet. Man får dock 

inte låta rättssäkerhetsaspekten komma i skymundan. Envar bör fortfarande ha 

möjlighet att få saken prövad i domstol samtidigt som det motverkar maktmissbruk och 

godtyckliga bedömningar från Finansinspektionens sida.   

6.4.2 Lämpliga överträdelser  

Vilka brott bör då omfattas av ett administrativt sanktionssystem? I slutet av avsnitt 

5.4.4. nämnde jag lägre former av insiderbrott, så som insiderförseelse och vårdslöst 

insiderförfarande. Vårdslöst insiderförfarande är redan idag ett oaktsamhetsbrott som i 

ringa fall inte medför ansvar. Om Finansinspektionen ges befogenheten att utge 

administrativa sanktioner så bör det i vart fall vara lägre former av överträdelser som 

inte kräver omfattande utredningar. Min uppfattning sett ur det statistiska fakta som 

framgår i avsnitt 4.2 är att Finansinspektionens arbete kommer att likställas med ett 

massutredningsarbete vilket innebär att svårare former av insiderbrott inte lämpas för 

administrativa sanktioner. Direktivet förutsätter dessutom att i vart fall svårare former 
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av insiderhandel fortfarande kriminaliseras vilket överensstämmer med regelverkens 

syfte att visa ett särskilt avståndstagande mot insiderbrott som handelsform. 

Insiderförseelse är visserligen ett ringa brott men förutsätter än så länge uppsåt. Vad 

som motiverar en omfördelning av överträdelsen är huvudsakligen dess ringa natur 

samt att Ekobrottsmyndigheten kan lägga större fokus på insiderbrott av normalgraden. 

Den problematiska frågan blir hur man ska dra gränsen mellan insiderförseelse och 

vårdslöst insiderförfarande. I praktiken sänker man beviskravet i två steg och likställer 

två överträdelser som idag har olika svårighetsgrader. Det är enligt min mening för 

tillfället omotiverat och medför onödig arbetsbelastning på Finansinspektionen. 

Insiderförseelse bör även i fortsättningen, även om ringa, hanteras av 

Ekobrottsmyndigheten genom ett straffrättsligt förfarande. Det motiveras även av att 

vissa ärenden som i första hand kan ses som grövre eller att omständigheterna i ett mål 

talar för att en person förtjänar ett mildare straff talar av effektivitetsskäl för att 

domstolen ska fortsättningsvis behålla den flexibla möjligheten att sköta det själva i 

stället för att återförvisa ärendet till Finansinspektionen. 

7. Framtida effektivitetsaspekter och avslutande ord 
Direktivet och Förordningen tycks innebära en spännande framtid för utvecklingen av 

den svenska marknadsmissbrukslagstiftningen. Det finns många saker att ta ställning till 

samt en del lagtekniska aspekter som lagstiftaren bör ha i åtanke. Ovan har jag redovisat 

en del problem med den nuvarande lagstiftningen och kommenterat vad jag ansett varit 

viktiga regleringar för framtida insiderlagstiftningen. Jag har även redovisat mina 

synpunkter på den kommande lagstiftningen men vad är den sammantagna slutsatsen? 

Är den svenska lagstiftningens funktionsduglighet skadad och behöver vi genomföra den 

omfattande lagstiftningsförändringen som ett administrativt sanktionssystem innebär? 

   Vi kan börja med att på något sätt definiera en effektiv lagstiftning. I avsnitt 4.3. Har 

jag beskrivit en effektiv lagstiftning genom att straffbudet är tillräckligt välformulerat så 

att den får en styrande verkan för individers handlande på värdepappersmarknaden 

samt att de tillförda resurserna används på ett tillfredställande sätt. Från en statistisk 

synvinkel tycks inte lagstiftningen vara tillräckligt avskräckande. I längden riskerar detta 

att resultera i att människor förlorar respekten för lagstiftningen och i längden 

försämras förtroendet för värdepappersmarknaden. Man bör dock observera att 
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orsaken till det höga antalet anmälningar även kan bero på att flera aktörer anmäler 

samma transaktion vilket ökar statistiken. Statistiken tar inte heller upp 

omständigheterna från fall till fall utan är endast en kvantitativ studie som bör 

behandlas med försiktighet. Antalet fällande domar speglar dock verkligheten vilket är 

ett område som är svårt att nå framgång med. Vad är då det huvudsakliga hindret när 

det gäller att lagföra personer misstänkta för insiderbrott? Min uppfattning är att 

bevissvårigheterna grundar sig i svårigheten att applicera givna situationer till rekvisiten 

i insiderlagstiftningen. Även om jag välkomnar kommande lagstiftning som i teorin 

kommer innebära en utvidgning av nuvarande lagstiftning så är min uppfattning att 

samma bevissvårigheter kommer att kvarstå. Av den anledningen ser jag positivt till att 

man överväger att införa ett administrativt sanktionssystem vilket jag tror kommer leda 

till en effektivare arbetsfördelning mellan Finansinspektionen och 

Ekobrottsmyndigheten vilket förhoppningsvis både förbättrar brottsbekämpningen och 

i längden stärker förtroendet för värdepappersmarknaden.  
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