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1 Inledning  
 

Ett minimalt risktagande och stora finansiella vinster – visst låter det bra? Under hela den tid 

värdepapper, exempelvis aktier, handlats har det funnits en strävan hos investerarna att optimera 

sina affärer. En person som gör affärer mot bakgrund av information som endast denne har 

tillgång till, så kallad insiderhandel, resulterar i de bästa affärerna.1 Det finns dock problem i 

detta agerande. Det medför att en investerare som inte har informationen blir lidande.2 Även 

bolaget som informationen rör kan försättas i ett dåligt läge genom att insiderhandeln 

exempelvis försvårar en affär som bolaget planerar att genomföra.3 Ett konkret exempel kan 

vara att ett bolag ska få en ny order, vilket kommer medföra stigande värde av bolagets aktier. 

En anställd i bolaget får reda på att detta ska ske och köper då aktier i bolaget. När ordern sedan 

offentliggörs för marknaden stiger aktiekursen och den anställda gör vinst vid en eventuell 

försäljning på sitt köp.  

 

Information som inte är allmänt tillgänglig betecknas insiderinformation, vilket i allmänt 

språkbruk åsyftar icke offentliggjord information som påverkar priset på bland annat aktier. De 

personer som har tillgång till sådan information har alltså bättre vetskap om ett företag än resten 

av marknaden.4 Sådana personer brukar betecknas insiders och genom sin vetskap om 

insiderinformationen är personen förbjuden att utnyttja denna – både för egen vinning men även 

för annans.5  

 

En förutsättning för att värdepappersmarknaden6, på vilken aktier handlas, ska fungera väl och 

därmed ekonomisk tillväxt och välstånd försäkras är att den upprätthåller allmänhetens 

förtroende. För att det ska kunna tillförsäkras krävs möjlighet för samtliga investerare att handla 

på lika villkor.7 Därav är det en nödvändighet att alla investerare får ta del av informationen 

samtidigt. Det har därför införts regler som förbjuder personer att göra affärer genom att 

använda information endast dessa har tillgång till.8 Därtill finns även begränsning att sprida 

                                                           
1 Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 15. 
2 Till exempel Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 17. 
3 Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 17. 
4 Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 15. 
5 Af Sandeberg, 2002, s. 21. 
6 Både begreppet ”värdepappersmarknad” och ”aktiemarknad” kommer användas för att beskriva den reglerade 

marknaden på vilken exempelvis aktier handlas. Detta beror på källornas olika begreppsanvändning, något som 

jag har valt att inte göra om.   
7 Till exempel Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 15. 
8 Elofsson, Engstedt, Falck och Ljug, 2013, s. 15-16. 
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insiderinformation. Därmed har förbudsregler som hindrar en person att röja insiderinformation 

införts.9 

 

För att ytterligare öka transparensen på aktiemarknaden finns en anmälningsskyldighet för vissa 

personer som generellt har en sådan position där det är lättare och mer förekommande att dessa 

kommer i kontakt med insiderinformation.10 

 

Förbudet mot insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation har i Sverige varit 

föremål för omfattande förändringar under åren. Marknaden har utvecklats och regleringen har 

tvingats följa efter. Området har varit reglerat på EU-rättslig nivå, men endast genom direktiv, 

vilket innebär att den svenska lagstiftaren har varit skyldig att implementera dessa i den svenska 

insiderlagstiftningen.  

 

Det har dock förelegat stora bevissvårigheter i den praktiska tillämpningen av den svenska 

lagstiftningen på detta område. I vissa fall har detta inneburit att, även om det i stort sett varit 

uppenbart att en person ägnat sig åt insiderhandel eller obehörigen röjt insiderinformation, det 

inte varit möjligt för åklagaren att bevisa detta.11   

 

Den 3 juli 2016 trädde dock den första EU-rättsliga förordningen på området ikraft, 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 

marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG (fortsättningsvis benämnd ”förordningen”). En förordning 

innebär att den inte ska implementeras i lagen utan är direkt tillämplig i varje medlemsland.12 

Förordningar har dessutom företräde framför nationell rätt.13 Frågan är om denna förordning 

kommer att innebära en förenkling eller försvåring i den praktiska tillämpningen inom detta 

redan komplexa rättsområde? 

 

                                                           
9 Prop. 1999/2000:109 s. 56 f.  
10 Prop. 1999/2000:109 s. 63. 
11 Jämför exempelvis Svea hovrätts beslut 2014-11-06, mål nr B 10277-13.  
12 Prop. 2015/16:120 s. 29-30. 
13 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 100 ff. 
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1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är inledningsvis att visa den historiska utvecklingen av den svenska 

insiderlagstiftningen. I uppsatsen utgörs detta av förbuden mot insiderhandel, obehörigt röjande 

av insiderinformation samt den anmälningsskyldighet som finns för vissa personer.  

 

Uppsatsen syftar vidare till att visa och analysera de bevissvårigheter som framkommit, och 

därtill övriga omständigheter som påverkat utgången i praxis gällande förbudet mot 

insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation. Vidare kommer att analyseras på 

vilket sätt förordningens bestämmelser gällande förbud mot insiderhandel och olagligt röjande 

av insiderinformation kan komma att påverka den svenska rättstillämpningen. En analys av 

förordningens bestämmelser avseende anmälningsskyldigheten kommer även att aktualiseras.  

 

Fokus kommer att ligga på aktiehandel.  

 

1.2 Metod och material 

För att uppfylla syftet kommer alla relevanta rättskällor behandlas med utgångspunkt i en 

rättsvetenskaplig metod eftersom förevarande uppsats innehåller delar som syftar till att få ökad 

kunskap om rätten, men även en stor del argumentation.14 Inledningsvis kommer alla relevanta 

rättskällor behandlas enligt den traditionella rättskälleläran vilket utgörs av lag, förarbeten, 

praxis samt doktrin. Även EU-rätt kommer att beaktas vilket kommer utgöras av förordningen 

och EU-rättslig praxis, eftersom dessa påverkar den svenska insiderlagstiftningen.15 Därutöver 

kommer jag även att använda mig av en proposition.16 Propositionen innehåller förslag till en 

ny svensk nationell insiderlagstiftning, vilken är föranledd av förordningen och syftar till en 

ökad harmonisering mellan dessa.17 

 

I de avsnitt som behandlar svensk rätt före förordningens ikraftträdande kommer den svenska 

lagtextens lydelse tas som utgångspunkt och syftet med denna utredas genom att söka ledning 

i förarbeten. I de delar propositionen och andra förarbeten för samma resonemang kommer 

endast hänvisning till propositionen att ske. I delarna där åsikter i statens offentliga utredningar 

utvecklas eller särskiljer sig från propositionerna, kommer även hänvisning ske till dessa, i den 

                                                           
14 Sandgren, 2015, s. 42.  
15 Sandgren, 2015, s. 40. 
16 Prop. 2016/17:22. 
17 Prop. 2016/17:22 s. 88. 
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mån det anses passande och bidrar till att uppfylla syftet med uppsatsen. Statens offentliga 

utredningar namnges antingen såsom ”utredningen” eller i enlighet namnet på betänkandet. 

Även om de svenska nationella insiderreglerna har byggt på EU-rättslig reglering har detta varit 

i direktiv, vilka är implementerade i svensk nationell rätt. Därav kommer ingen djupare analys 

av direktiven ske.  

 

Den svenska rättspraxis som behandlas har valts ut för att visa och analysera de bevissvårigheter 

som framkommit, och därtill övriga omständigheter som påverkat utgången i praxis gällande 

förbudet mot insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation vid aktiehandel. All 

praxis har sitt ursprung i de högre instanserna, det vill säga hovrätt och Högsta domstolen. 

Endast domar där lag (2005:377) om marknadsmissbruk (MmL) varit tillämplig har valt att 

användas, det vill säga domar från och med år 2005. Domarna kommer att presenteras i 

kronologisk ordning. Urvalet har gjorts då rekvisiten för insiderhandel och obehörigt röjande 

har ändrats över tid. Att använda rättsfall där samma lag har tillämpats underlättar en jämförelse 

mellan rättsfallen och möjligheten att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt. Vidare har urval skett 

så att både fällande och friande domar kommer att behandlas, för att belysa hur domstolarna för 

sina resonemang i de olika fallen. Det ska noteras att tillgängligheten av rättsfall på området är 

begränsad, i synnerhet när det gäller obehörigt röjande av insiderinformation där det endast 

finns två stycken hovrättsdomar där detta behandlats. Av utrymmesskäl har nedanstående 

rättsfall valts ut då dessa bäst belyser de bevissvårigheter och övriga omständigheter som 

domstolarna tagit fasta vid. Inget rättsfall kommer att lyftas fram gällande 

anmälningsskyldigheten eftersom dessa regler ändå får anses vara relativt tydliga.  

 

Vad gäller doktrinen finns mycket lite skrivet på området. Av denna är mycket dessutom 

föråldrad, varför det varit nödvändigt att ytterst noga beakta aktualiteten i dessa. Därav kommer 

doktrin användas i mycket begränsad utsträckning.  

 

I de delar förordningen behandlas kommer denna tolkas i enlighet med dess ordalydelse och 

även med hjälp av de skäl som finns i dess inledande del. Det finns ingen direkt motsvarighet 

till svenska förarbeten inom EU-rätten. Det ska noteras att, i anledning av den korta tid som 

förordningen har varit gällande, finns mycket begränsat med material gällande denna. I 

avsaknad av doktrin och praxis kommer inget av detta användas i den del förordningen 

behandlas. Det kommer även belysas eventuella – och relevanta för uppsatsen – förändringar 

som skett i den svenska nationella insiderlagstiftningen, det vill säga MmL och Lag 
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(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL), 

vilka var de gällande svenska lagstiftningarna på området innan förordningen trädde ikraft. 

Därtill kommer framhållas i vilka delar den svenska nationella insiderlagstiftningen inte ändrats 

i och med förordningens ikraftträdande och således de skillnader som föreligger mellan dessa.   

 

Mot bakgrund av att det innan förordningens ikraftträdande endast har funnits EU-rättsliga 

direktiv på området, vilka har implementerats i nationell lag, har det inte gjorts någon ingående 

analys av de EU-rättsliga domstolsavgörandena på det avsnittet som behandlar den historiska 

utvecklingen av insiderlagstiftningen. Endast ett EU-rättsligt fall har aktualiserats i uppsatsen. 

Detta då regeringen inte fullt ut kunde utveckla sitt resonemang i en proposition eftersom det 

avgörandet då inväntades från EU-domstolen.18 Det ansågs då vara av vikt att klargöra vad 

domstolen senare kom fram till.  

 

Den 19 oktober 2016 överlämnades en proposition, innehållande förslag till ny svensk 

insiderlagstiftning, från regeringen till riksdagen. Det lagförslag som är aktuellt att behandla 

för denna uppsats är ”förslag till lag om straff för marknadsmissbruk på 

värdepappersmarknaden” (LSMV), vilket är planerad att träda ikraft den 1 februari 2017. 

LSMV föreslås även ersätta den tidigare svenska nationella insiderlagstiftningen MmL.19 De 

föreslagna bestämmelser i LSMV som kommer resultera i förändringar i den svenska nationella 

insiderlagstiftningen, och därtill är relevanta för uppsatsen, kommer att lyftas fram. 

 

Den avslutande analysen kommer inledas genom att en analys av genomgången rättspraxis 

aktualiseras. I detta avsnitt kommer att framhållas exempelvis vilka omständigheter 

domstolarna fokuserat på i sina bedömningar, liksom om domstolen i några av rättsfallen har 

resonerat anmärkningsvärt. Därefter följer en analys avseende förordningen och dess 

konsekvenser. Med detta menas att övervägande del av de förändringar som skett i den svenska 

insiderlagstiftningen i anledning av förordningens ikraftträdande, vilka behandlats i uppsatsens 

tidigare del, kommer lyftas fram och analyseras. Denna analys kommer ske genom att de olika 

rekvisiten delas upp i underrubriker. Under några av underrubrikerna kommer även vissa av de 

genomgångna rättsfallen att aktualiseras i sammanhanget, för att exempelvis påvisa en 

förmodad annorlunda utgång i dessa om förordningen varit gällande. Det kommer även att 

                                                           
18 Prop. 2004/05:142. 
19 Prop. 2016/17:22. 
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påvisas och analyseras dels de bestämmelser där förordningen och den nu gällande svenska 

nationella insiderlagstiftningen skiljer sig åt, dels hur motsvarande bestämmelser i LSMV 

föreslås utformas. Detta för att uppbringa en diskussion gällande den problematik jag anser 

finns att ha en nationell lagstiftning som inte överensstämmer med EU-rättslig lagstiftning, 

vilket i sin tur kan påverka den svenska rättstillämpningen. Slutligen kommer en analys av 

förordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet att ske. Därtill aktualiseras en 

jämförelse med hur motsvarande bestämmelser tog sig i uttryck innan förordningen trädde 

ikraft.  

 

På de ställen i analysen där det ansetts nödvändigt att återhänvisa läsaren till tidigare 

resonemang i uppsatsen, kommer fotnoter att användas.  

 

1.3 Avgränsning  

Mot bakgrund av uppsatsens syfte kommer ingen analys aktualiseras avseende eventuella 

påföljder för insiderbrott, olagligt röjande eller underlåtenhet att efterfölja 

anmälningsskyldigheten. Inte heller kommer någon genomgång av tillsynsmyndigheten, vilken 

är ansvarig att se till att dessa regler efterföljs, att ske.  
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2 Historisk utveckling av den svenska 
insiderlagstiftningen  

 

Ett närliggande straffstadgande till insiderbrottet infördes i Sverige redan på 1940-talet. Detta 

var varken ett förbud mot insiderhandel eller olagligt röjande av insiderinformation eller 

berörde anmälningsskyldigheten. Det väckte däremot tankar om att lagstiftning på området var 

nödvändigt. Den bakomliggande orsaken var två bröder, Ivar och Torsten Kreuger, som 

offentliggjorde felaktig information i de ekonomiska rapporterna i av dem ägda bolag. Detta 

resulterade i att bolagen gav sken av att vara lönsammare än de faktiskt var. När bolagen sedan 

försattes i konkurs blev bolagens aktier och vinstandelsbevis värdelösa. Ivar begick härefter 

självmord, medan Torsten dömdes för ”bedrägeri mot allmänheten”, vilket gav upphov till det 

senare svindleristadgandet som reglerar informationslämningen på aktiemarknaden.20 Från dess 

fram tills nutid har förbudet generellt utvidgats, vilket framförallt kan förklaras mot bakgrund 

av Sveriges anpassning till EU-rättslig lagstiftning och den tekniska utvecklingen på 

värdepappersområdet.21  

 

2.1 Lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav (ARL) 

Den första svenska lagstiftningen som syftade till ett motverkande av insiderbrott – och därmed 

ett missbruk av förtrolig företagsinformation – tillkom i början av 1970-talet.22 Detta eftersom 

det hade uppmärksammats ett flertal situationer med informationsmissbruk på 

aktiemarknaden.23 Det skapades då en anmälningsplikt för ändringar i aktieinnehav, 2 § 1 st. 

ARL. Vid brott mot anmälningsplikten dömdes personen till böter eller fängelse, 10 § ARL.  

 

Lagen var tillämplig på bland annat aktier i svenska aktiebolag noterade på Stockholms 

fondbörs eller på listan utgiven av en sammanslutning av svenska fondkommissionärer, 1 § 

ARL.  

 

Personer som omfattades av anmälningsplikten var ledande befattningshavare, deras makar och 

omyndiga barn samt i vissa fall även utomstående juridiska personer, 4 § ARL.  

 

                                                           
20 Af Sandeberg, 2007, s. 7.  
21 Sjöblom, SvJT 2012, s. 384. 
22 Prop. 1971:130. 
23 SOU 1970:38 s. 35.  
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I propositionen framhölls att syftet med lagstadgandet var att på detta område inskärpa ett 

specifikt handlingsmönster bland medborgarna. Ett alternativ som även diskuterades var att 

införa en sanktion mot informationsmissbruk som skulle gälla en allmän personkrets. Detta 

alternativ valdes dock bort då försiktighet ansågs behöva vidtas mot bakgrund av de 

bevissvårigheter som förelåg i samband med informationsmissbruk. Syftet bedömdes även 

kunna tillgodoses om anmälningsskyldigheten omfattade endast en begränsad personkrets.24  

 

Begreppet ”förtrolig företagsinformation” motsvarade dagens begrepp ”insiderinformation” 

och utgjorde sådan information om ett bolag som dels inte gick att finna i offentliggjorda 

dokument, dels enligt erfarenhet borde kunnat påverka kursen.25 

 

2.2 Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden (LVM) 

Det direkta förbudet mot insiderhandel uppkom först i mitten av 1980-talet.26 Mot bakgrund av 

värdepappersmarknadens viktiga roll som finansieringskälla för näringslivet ansågs ytterligare 

åtgärder mot insiderhandel behöva vidtas eftersom sådana handlingar äventyrade allmänhetens 

förtroende för marknaden.27  

 

I och med införandet av LVM, vilken ersatte ARL, utökades personkretsen av 

anmälningsskyldiga – vilka i denna lag betecknades som ”insynspersoner” – till att även 

omfatta aktieägare med ett innehav överstigande fem procent av antal aktier i bolaget, 6 § LVM. 

Även relationen mellan ledande befattningshavare i moder- och dotterbolag reglerades, 5 § 

LVM.  Personkretsen bedömdes vara nödvändig att fortsättningsvis avgränsas ur en 

rättssäkerhetssynpunkt.28  

 

Genom LVM förbjöds även insynspersonerna att dels för sin egen eller för någon annans 

räkning handla aktier, dels rådge någon annan person att handla med aktier i anledning av icke 

offentliggjorda omständigheter som var ägnade att väsentligt påverka aktiekursen vid ett 

offentliggörande, 8 § LVM. Den som var arbets- eller uppdragstagare hos ett bolag i vilket det 

skulle ske ett offentligt erbjudande av aktier, var förbjuden att handla eller rådge innan 

offentliggörande skett, 7 § LVM.  

                                                           
24 Prop. 1971:130 s. 12.  
25 Prop. 1971:130 s. 10. 
26 Sjöblom, SvJT 2012, s. 384.  
27 Prop. 1984/85:157 s. 21-22. 
28 Prop. 1984/85:157 s. 24. 
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Vad som utgjorde insiderinformation var detsamma som i ARL. Dock framhölls att 

insiderinformationen endast omfattade sådan information och omständigheter som hade sitt 

ursprung i ett enskilt företag och således inte information som kom utifrån men ändå omfattade 

företaget. Ett beslut om långivning eller administrativa beslut om företaget omfattades 

exempelvis inte.29  

 

För att väsentlighetsrekvisitet enligt 8 § LVM skulle vara uppnått ansågs i allmänhet en 

kursförändring om minst tio procent på värdepappret vara nödvändig.30  

  

2.3 Insiderlagen (1990:1342) (IL) 

Under 1980-talet ökade både den ekonomiska omsättningen och antalet aktörer på 

värdepappersmarknaden, vilket innebar ökad tillgång till information.31 Den svenska 

värdepappersmarknaden gick samtidigt mot en allt högre grad av internationalisering. Det fanns 

en strävan mot att behålla ett fortsatt förtroende för marknaden, och på så sätt minska risken att 

investerare vände sig till marknadsplatser utomlands. Den svenska insiderlagstiftningen ansågs 

återigen behöva skärpas.32 En implementering av rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 

november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel (insiderdirektivet) i den 

svenska insiderlagstiftningen skedde och därtill uppkom den nya svenska insiderlagstiftningen, 

IL, vilken ersatte föregående lagstiftning på området. 

 

LVM kritiserades då det framhölls att den var alltför detaljerad och således saknade möjlighet 

att innefatta nytillkommande situationer. Istället föreslogs en mer generell formulering till 

förbudet mot insiderhandel.33 Information utgiven av alla former av bolag kom att omfattas, 

såväl aktiemarknadsbolag som familjeföretag, så länge det skedde på en reglerad marknad.34 

 

Förbudet bestod i att den som genom anställning, uppdrag eller sådan befattning som normalt 

innebar kännedom om icke offentliga, väsentligt kurspåverkande omständigheter eller 

information, inte fick – varken för egen eller annans räkning – köpa eller sälja finansiella 

                                                           
29 Prop. 1984/85:157 s. 27. 
30 Prop. 1984/85:157 s. 40. 
31 Prop. 1990/91:42 s. 38. 
32 Prop. 1990/91:42 s. 38-40. 
33 Prop. 1990/91:42 s. 41 och SOU 1989:72 s. 182. 
34 Prop. 1990/91:42 s. 42 och s. 50. 
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instrument mot bakgrund av den informationen eller omständigheten. Det var inte heller 

godtagbart att använda informationen för att rådge annan till köp eller försäljning. Även 

aktieägare omfattades av förbudet, jämte personer som fick kännedom om sådan information 

eller omständighet och detta måste röjts av någon i bolaget, 4 § IL. Dessa personer kallades 

primära insiders.35  

 

Härmed utökades alltså personkretsen som förbjöds handla och rådge mot bakgrund av 

insiderinformation, oavsett om det skulle ske ett offentligt erbjudande av aktier eller inte. 

Genom IL innefattades även exempelvis ekonomijournalister, fondkommissionärer och 

finansanalytiker.36  

 

I enlighet med allmänt språkbruk var begreppet ”information” i lagbestämmelsen en 

samlingsbeteckning för alla typer av kunskaper och vetande, i vilken utformning som helst.37  

 

I betänkandet av värdepappersmarknadskommittén framhölls ett förslag på att den som mottog 

tips skulle ha varit i ond tro för att kunna dömas.38 Detta var dock inget som propositionen tog 

upp och till synes spelade det ingen roll huruvida personen var i ond tro eller ej.39  

 

Genom IL kom dock all icke offentliggjord information och omständigheter att omfattas, så 

länge de var ägnade att väsentligt påverka kursen på värdepappret. Det var därmed inte längre 

nödvändigt att den skulle komma från bolaget ifråga, utan allt sådant som erfarenhetsmässigt 

påverkade kursen omfattades – så länge det kunde förutsättas en kursstegring eller kursfall vid 

offentliggörande av informationen eller omständigheten.40   

 

Frågan om när informationen skulle ansetts blivit allmänt känd i enlighet med 4 § IL besvarades 

i propositionen med att informationen dels skulle ha fått en större spridning än till en sluten 

krets, dels att den skulle varit tillgänglig för allmänheten som ville uppsöka informationen. 

Exempelvis kunde detta ske genom publicering på en marknadsplats eller omnämnande i 

massmedia, såsom i en tidning.41 

                                                           
35 Prop. 1999/2000:109 s. 56.  
36 Prop. 1990/91:42 s. 42. 
37 Ds 2000:4, s. 85. 
38 SOU 1989:72 s. 178. 
39 Jämför prop. 1990/91:42.  
40 Prop. 1990/91:42 s. 51-52. 
41 Prop. 1990/91:42 s. 83. 
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Gällande vad som var ägnat att väsentligt påverka kursen valde lagstiftaren även i denna lag, 

liksom i LVM, att ha en utgångspunkt i en tioprocentig förändring. Detta trots att det framhölls 

att olika värdepapper rörde sig olika mycket av naturliga skäl.42 

 

En fortsatt anmälningsplikt förelåg för insynspersonerna och deras närstående, 8 § och 10 § IL. 

Denna skulle ske inom 14 dagar från det att insynsställning uppkom, transaktion skedde eller 

vetskapen om närståendes handel uppkom, 13 § IL. Det ansågs vara av vikt att intresset för 

otillåten handel minskade. Grundtanken bakom anmälningsskyldigheten var att fungera dels 

som ett tvång för insynspersoner och deras närstående att redovisa transaktioner, dels som ett 

skydd för dessa att försvara sig mot eventuella misstankar. Det borde, enligt propositionen, 

framstått som mer trovärdigt om en insynsperson hävdade att denne inte handlat mot bakgrund 

av insiderinformation om denne anmält affären.43 Vidare ansågs det viktigt att genomlysning 

av bolagen skedde och att marknaden skulle få reda på förändringar i aktieinnehavet bland 

insynspersonerna.44 Därav var registret offentligt, 16 § 4 st. IL.  

 

2.4 Insiderstrafflagen (2000:1086) (ISL) och lag (2000:1087) om 
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
(AnmL) 

De övervakande myndigheterna insåg de stora bevissvårigheter som förelåg vid den praktiska 

tillämpningen av hittillsvarande insiderlagstiftning, därav bestämdes att IL behövde justeras.45 

 

I och med denna lagändring delades IL upp i två nya lagar – ISL och AnmL – då föregående 

lagstiftning bedömdes som svåröverskådlig eftersom den innehöll både administrativa och 

straffrättsliga bestämmelser.46  

 

2.4.1 ISL 

Genom ikraftträdandet av ISL infördes en definition av begreppet ”insiderinformation” direkt i 

lagen och definierades såsom ”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd 

omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument”, 1 § 1 st. 1 

                                                           
42 Prop. 1990/91:42 s. 82-83. 
43 Prop. 1990/91:42 s. 53-54. 
44 Prop. 1999/2000:109 s. 63. 
45 Af Sandeberg, 2007, s. 6.  
46 Prop. 1999/2000:109 s. 50.  
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p. ISL. Detta skedde i syfte att uppnå en bättre överensstämmelse med såväl det allmänna 

språkbruket som med insiderdirektivet.47 Definitionen av begreppen ”information” och ” inte 

allmänt känd omständighet” var densamma som i IL.48  

 

Förbudsreglerna gällande insiderhandel var desamma som i IL, med förändringen att det 

krävdes att informationen skulle ”användas” vid en rådgivningssituation, 2 § 1 st. 2 p. och 3 § 

1 st. 2 p. ISL. Hur rekvisitet skulle förstås besvarades i förarbetena som att det krävdes ett 

orsakssamband mellan rådet och handlingen; skulle ett råd blivit detsamma utan rådgivarens 

tillgång till insiderinformationen skulle informationen inte betraktas som använd.49  

 

Begreppet ”väsentligt påverka kursen” bedömdes inte behöva ändras genom införandet av ISL. 

I propositionen framhölls att det i tidigare förarbeten angetts att ingen exakt procentuell gräns 

kunde anges som bestämde vad som var en väsentlig kurspåverkan. Regeringen bedömde att 

det fanns flera olika – och alternativa – sätt att avgöra vad som utgjorde en väsentlig 

kurspåverkan. Detta kunde exempelvis vara en procentuell kursavvikelse eller en individuell 

standardavvikelse för varje aktie. Eftersom olika marknader rörde sig olika mycket ansågs en 

procentuell gräns vara svår att ha genomgående för alla värdepapper.50  

 

Straffbarhet för obehörigt röjande av insiderinformation av den som normalt fick kännedom om 

sådan information genom sin anställning, uppdrag, befattning eller sin ställning som aktieägare 

infördes först i denna lag, 7 § 1 st. ISL. Även den som mottog sådan information var förhindrad 

att dels köpa eller sälja finansiella instrument, dels rådge annan person till köp eller försäljning 

mot bakgrund av den informationen, 3 § ISL.  

 

2.4.2 AnmL 

Denna lag reglerade den administrativa delen och därmed insynspersonernas 

anmälningsskyldighet vid innehav eller förändring i innehav av finansiella instrument i bolaget 

eller dotterbolag, 4 § AnmL. Insynspersonerna var i stort sett desamma som i IL, jämför 3 § 

AnmL. Det tillkom dock även under vissa förutsättningar en anmälningsplikt för vissa 

befattningshavare inom kommun, myndighet och värdepappersinstitut, 11-12 §§ AnmL. En 

                                                           
47 Prop. 1999/2000:109 s. 52-53.  
48 Prop. 1999/2000:109 s. 53.  
49 Prop. 1999/2000:109 s. 83. 
50 Prop. 1999/2000:109 s. 53. 
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annan ändring som skedde i denna lag, jämfört med motsvarande reglering i IL, var att 

anmälningsfristen förkortades till fem dagar, 6 § AnmL. Dessutom intogs ett förbud mot 

korttidshandel, vilket innebar att insynspersoner förbjöds sälja aktier tidigare än tre månader 

efter köp, 15 § 1 st. AnmL. I enlighet med 16 § AnmL kunde dock, under vissa förutsättningar, 

korttidshandelsförbudet åsidosättas. 

 

2.5 Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 
finansiella instrument (MmL) och ändringar i AnmL.  

I mitten av 2000-talet ändrades återigen den svenska regleringen av insiderhandel med 

anledning av implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 

28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 

(det första marknadsmissbruksdirektivet) i svensk rätt.51 I och med detta ersatte MmL den 

tidigare ISL samtidigt som vissa ändringar skedde i AnmL.  

 

2.5.1 MmL 

Insiderbrottet var återigen föremål för skärpning. Personkretsen i MmL utvidgades från ISL till 

att vem som helst som fick insiderinformation, och mot bakgrund av denna köpte eller sålde 

aktier, eller rådde andra att köpa eller sälja, gjorde sig skyldig till insiderbrott, 2 § 1 st. MmL.  

 

Om en person insåg eller borde insett att viss information eller omständighet hänförde sig till 

insiderinformation och trots detta röjde informationen, gjorde sig personen skyldig till 

obehörigt röjande av insiderinformation. Detta förutsatt att röjandet inte skedde som ett normalt 

led i tjänsten, verksamheten eller åliggandet, 7 § 1 st. MmL.  Åsikter uppkom från diverse 

instanser i remissomgången. Sveriges advokatsamfund ifrågasatte exempelvis vad som 

definierades med ”obehörigen” och när ett behörigt röjande kunde anses skett. Ett tydliggörande 

ansågs av samfundet behövas eftersom en advokat kunde behöva föra insiderinformation vidare 

för att dels utföra vissa uppdrag, dels för att möjliggöra en konfliktkontroll i enlighet med den 

reglering som fanns avseende advokatverksamhet.52 Regeringen inväntade då ett avgörande 

från EU-domstolen avseende detta, varför inget svar på frågan gavs.53  

 

                                                           
51 Prop. 2004/05:142 s.1. 
52 Prop. 2004/05:142 s. 64.  
53 Prop. 2004/05:142 s. 68.  
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EU-domstolen avgjorde sedan målet. Fallet berörde en arbetstagarrepresentant som var 

engagerad i en bolagsstyrelse och hade, efter att ha fått insiderinformation i sin egenskap som 

styrelsemedlem, rådgjort med fackförbundet i syfte att hantera kommande situation för de 

anställda i bolaget. En anställd på fackförbundet köpte sedan aktier i bolaget. Frågan i målet 

var huruvida arbetstagarrepresentanten berättigades röja informationen till fackförbundet. 

Domstolen svarade att ett röjande kunde ske om det var absolut nödvändigt eller hade nära 

samband till tjänsten. Nödvändigheten skulle ta sin utgångspunkt i en 

proportionalitetsbedömning, det vill säga å ena sidan nödvändigheten att röja 

insiderinformationen, å andra sidan önskan att bevara investerarnas förtroende för 

värdepappersmarknaden och att detta inte åsidosattes. Vikt skulle även fästas vid hur känslig 

informationen var. Ett röjande ansågs inte motiverat i förevarande fall. Detta för att röjandet 

inte var absolut nödvändigt eller hade ett nära samband till tjänsten.54  

 

Vidare fördes även en diskussion i förarbetena huruvida rekvisitet ”får” insiderinformation, 

skulle bytas ut mot ”har” insiderinformation i förbudsbestämmelsen mot insiderhandel.55 

Utredningen ansåg detta befogat, då det första marknadsmissbruksdirektivet inte ställde något 

krav på att kunna härleda varifrån informationen kommit för att vara förbjuden att använda 

denna.56 I propositionen framhölls att detta visserligen skulle utvidgat förbudet men det skulle 

således inneburit att en persons transaktion, vilken föregåtts av en analys baserat på allmänt 

tillgänglig information, hade omfattats. Därtill hade även en persons egen vetskap om intention 

att köpa eller sälja aktier innefattats. Det slogs fast att syftet med direktivet knappast kunde 

varit att dessa situationer skulle omfattas, därav skedde ingen ändring av rekvisitet från ISL.57  

 

Förarbetena kommenterade även det i det första marknadsmissbruksdirektivets införda krav på 

ett utnyttjande av insiderinformation för att kunna dömas till insiderbrott.58 Något 

utnyttjanderekvisit infördes inte i svensk lag dels av effektivitetsskäl, dels då det ansågs 

medföra för stora bevissvårigheter. Mot bakgrund av strävan efter en klar lagtext eliminerades 

även kravet på att ”använda information” såsom tidigare formulering i ISL.59     

 

                                                           
54 Mål C-384/02, Grøngaard och Bang, (stora avdelningen) den 22 november 2005 (Begäran om 

förhandsavgörande). 
55 Prop. 2004/05:142 och SOU 2004:69.  
56 SOU 2004:69 s. 77. 
57 Prop. 2004/05:142 s. 59. 
58 Prop. 2004/05:142 och SOU 2004:69. 
59 Prop. 2004/05:142 s. 59 och SOU 2004:69 s. 78-79. 
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Definitionen av ”insiderinformation” ansågs i förarbetena vara tillräcklig och inte behöva 

ändras från föregående lagstiftning.60 Detta mottog en del kritik där det bland annat framfördes 

att en vägledning av väsentlighetsrekvisitet borde framkommit, eller att definitionen borde ha 

bytts ut mot ”märkbar kurspåverkan”.61  

 

Det tidigare allmänna rådet att använda en tioprocentig kursändring såsom en väsentlig 

kursändring hade enligt propositionen fått alltför stor tyngd i rättstillämpningen. Det framhölls 

att väsentlighetsbedömningen snarare skulle utgå ifrån det enskilda finansiella instrumentet och 

bedöma om detta var högt, lågt eller normalt värderat eller om det brukade variera i värde. Även 

tillståndet på marknaden skulle beaktas.62 

 

Gällande vad som avsågs med allmänt känd information lyftes det fram i propositionen att i och 

med den spridning av information på internet som förelåg, behövde en bedömning göras i varje 

enskilt fall huruvida informationen kunde anses vara allmänt känd eller ej. Bedömningen skulle 

då ske med utgångspunkt i hur stor spridning viss information fick på en specifik hemsida. Var 

informationen exempelvis utlagd på en välbesökt och känd ”aktiechattsida” skulle detta kunnat 

likställas med publicering i en tidning och således anses som allmänt känd information.63 

 

2.5.2 Ändringar i AnmL  

Några ändringar skedde även i AnmL i samband med det första 

marknadsmissbruksdirektivets ikraftträdande. De närståendes innehav skulle likställas med den 

anmälningsskyldiges, 5 § 1 st. AnmL. Anmälningsskyldighet för närståendekretsen utökades 

till att även innefatta, förutom make, sambo och barn ”andra närstående till den 

anmälningsskyldige än sådana som avses i 1 och 2, om de har gemensamt hushåll med honom 

eller henne sedan minst ett år”, 5 § 1 st. 3 p. AnmL. Även anmälningsfristen ändrades till att 

inom fem arbetsdagar efter ingånget avtal om köp eller försäljning anmäla affären, 6 § 1 st. 3-

4 p. AnmL. Handelsförbudet ändrades även till att ett förbud mot handel inträdde, vilket gällde 

trettio dagar innan offentliggörande av ordinarie delårsrapport, 15 § 1 st. AnmL.  

 

                                                           
60 Prop. 2004/05:142 s. 54 ff.  
61 Prop. 2004/05:142 s. 54. 
62 Prop. 2004/05:142 s. 56. 
63 Prop. 2004/05:142 s. 66. 
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3 Praxis  
 

För att uppfylla en del av syftet har har nedanstående rättsfall valts ut för att visa och analysera 

de bevissvårigheter som framkommit, och därtill övriga omständigheter som påverkat utgången 

i praxis gällande förbudet mot insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation vid 

aktiehandel. 

 

I alla nedanstående fall rör det aktier som handlats på en reglerad marknad. Därav är rekvisiten 

”handel på värdepappersmarknaden”, ”finansiella instrument” och ”reglerad marknad” 

uppfyllda enligt 1-2 §§ MmL och kommer inte att diskuteras.  

 

3.1 NJA 2008 s. 292 (Tivox-målet) 

Förevarande mål berörde åtal mot två personer, A.A. och T.L., för grovt insiderbrott. A.A. stod 

alternativt åtalad för medhjälp till insiderbrott. Brottet bestod, enligt åklagaren, i att A.A.  

mottagit insiderinformation i sin egenskap som styrelsemedlem i bolaget Tivox AB (nedan 

”Tivox” eller ”bolaget”). Insiderinformationen utgjordes av information om kommande 

konkurs av Tivox. A.A. hade därefter med råd eller på annat sätt föranlett T.L. att sälja aktier i 

bolaget, två dagar innan bolaget försattes i konkurs. T.L. gjorde som han blev rådd.  

 

Händelseförloppet bestod i att A.A. deltog i ett möte mellan Tivox och en bank. Under mötet 

framkom information som betecknades som insiderinformation eftersom den inte var offentlig 

eller allmänt känd och var ägnad att påverka bolagets aktiekurs. Efter mötet ringde A.A. upp 

T.L. Exakt vad som sades i samtalet var i målet inte klarlagt, men tre minuter efter detta samtal 

ringde T.L. upp en aktiemäklare och yttrande saker såsom ”…jag fick nån information om att 

där bör man sälja bort dom där alltså”.  Därefter skedde ytterligare kontakt med aktiemäklaren 

och T.L. sålde alla sina aktier i bolaget under dagen. I tidigare polisförhör hade T.L. uppgett att 

A.A. sagt att han borde sälja aktierna.  

 

Tingsrätten var inte långrandig i sin argumentation. Denna konstaterade att T.L. hade mottagit 

insiderinformation och att denna måste kommit från A.A. Därav dömdes de båda för 

insiderbrott i tingsrätten.  

 

Hovrätten förtydligade att eftersom informationen var av specifik natur skulle den därmed 

betecknas som insiderinformation. Vidare framhölls att A.A., genom sitt deltagande i mötet, 
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fått informationen. Han bedömdes också ha föranlett T.L. till försäljning av sina aktier. Detta 

mot bakgrund av tidssambandet och den aggressiva försäljningstaktik som T.L. bedrev mot 

aktiemäklaren. Hovrätten dömde A.A. för insiderbrott men ogillade åtalet mot T.L. eftersom 

domstolen inte ansåg att T.L. mottagit insiderinformation, utan endast ett råd att sälja sina 

aktier.  

 

Högsta domstolen dömde i enlighet med hovrättens beslut. Gällande bedömningen av T.L. och 

hans agerande yttrade domstolen, liksom hovrätten, att så länge det inte framkommit någon 

insiderinformation i samband med det lämnade rådet kunde han inte straffas. Ett rent råd att 

avyttra eller förvärva aktier var således inte straffbart. T.L. ansågs inte mottagit någon 

insiderinformation och dömdes därmed inte i denna instans. Däremot dömdes A.A. för att, mot 

bakgrund av den mottagna insiderinformationen, med råd eller på annat sätt ha föranlett T.L. 

att avyttra sina aktier.   

 

3.2 Mål nr B 4911-09 (Ticket-fallet) 

Fallet handlade om den tilltalade Burns, anställd vid Fronto Internet Broadcast. Burns stod 

åtalad för insiderbrott för dels för aktieförsäljning i samband med vinstvarning i bolaget Ticket 

Travel Group AB Entertainment AB (nedan ”Ticket” eller ”bolaget), dels aktieköp i bolaget två 

dagar senare.  

 

Gällande försäljningen mottog Burns, enligt åklagaren, information vid en FTP-server i form 

en powerpointpresentation innehållande en vinstvarning från Ticket som skulle presenteras vid 

årsstämman senare samma dag. Knappt en timme efter mottagandet gjorde han sin första 

aktieförsäljning i bolaget. Under dagen och innan årsstämman sålde han aktier i bolaget i 

omgångar, sammanlagt 24 000 aktier vilket motsvarade 70 % av hans totala innehav. Hans 

handlande utgjorde 43 % av den totala handeln i bolaget den dagen. Under ett tidigare 

polisförhör i utredningsstadiet hade Burns även uppgett att han skulle sålt hela sitt aktieinnehav 

om innehållet i presentationen varit graverande.  

 

Gällande aktieköpet åtalades Burns för att ha genomfört köpet samma dag som ett 

pressmeddelande offentliggjordes. I pressmeddelandet uppgavs att Tickets försäljning väntades 

öka med 48 % det första kvartalet. Åklagaren menade att informationen gavs till Burns tidigare 

samma dag.  
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Tingsrätten ansåg det ställt utom rimligt tvivel att Burns mottagit informationen och mot 

bakgrund av denna sålde aktierna i bolaget. Dessutom ansåg tingsrätten att det fanns ett uppsåt 

och han dömdes därmed för insiderbrott på denna punkt.  

 

Tingsrätten ansåg dock att det var uteslutet att Burns gjort sig skyldig till insiderbrott avseende 

köpet av aktierna. Burns uppgav att han la sin köporder innan han mottog informationen. 

Eftersom det inte fanns någon bevisning mot honom gällande köpet ogillades åtalet på denna 

punkt.  

 

Målet överklagades till hovrätten på den punkt där Burns fälldes för insiderbrott. Åklagaren 

yrkade på fängelse som påföljd, medan Burns yrkade på att åtalet skulle ogillas.  

 

I hovrätten gjordes en liknande bedömning avseende aktieförsäljningen. Hovrätten framhöll 

även att det rörde sig om insiderinformation eftersom informationen var ägnad att väsentligen 

påverka Tickets aktiepris. Burns ansågs även ha fått informationen då presentationen överförts 

till dennes server, varpå han hämtade och öppnade filen. Den efterföljande handlingen, 

nämligen den stora försäljningsvolymen av hans aktier bara en timme efter mottagandet av 

informationen, talade även den för att han gjort sig skyldig till insiderbrott. Hovrätten ansåg 

därmed att den tilltalade skulle dömas för insiderbrott. 

 

3.3 Mål nr B 422-09 (Eurocine-fallet)  

Detta mål handlade om åtal för grovt insiderbrott mot två personer. Den första var Fylking som 

vid ett tillfälle sålde aktier i bolaget Eurocine Vaccines AB (nedan ”Eurocine” eller ”bolaget”) 

efter han mottog insiderinformation. Han skulle också vid ett senare tillfälle ha köpt aktier i 

bolaget i anledning av mottagen insiderinformation. Den andra personen var Schröder som stod 

åtalad för insiderbrott i tingsrätten efter att med råd eller på annat sätt ha föranlett Fylking till 

försäljning av aktierna.  

 

Gällande den första åtalspunkten menade åklagaren att Schröder i sin egenskap av 

styrelseledamot i Eurocine mottagit icke offentliggjord eller allmänt tillgänglig information 

gällande en utvecklingsförsening av ett vaccin framställd av bolaget. Han skulle senare ha 

rådgett Fylking att sälja aktier i bolaget. Detta råd skulle, enligt åklagaren, Fylking ha uppfattat 

och agerat i enlighet med detta. Därmed sålde han sina aktier tre dagar innan offentliggörandet 

av nyheten skedde. Vid offentliggörandet sjönk sedan kursen med 34 %.  
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Gällande den andra åtalspunkten stod båda åtalade för samma brott som i tidigare åtalspunkt. 

Denna gång för att Schröder uppmanade Fylking att köpa aktier vid ett senare tillfälle. En dag 

innan informationen offentliggjordes köpte Fylking aktier i bolaget. Vid offentliggörandet steg 

aktien med 18,2 %.  

 

Fylking och Schröder var bekanta och Fylking hade hjälpt Eurocine att formulera 

pressmeddelanden vid ett antal tillfällen, dock inte i något av de två fall som var aktuella i 

förevarande mål.  

 

Fylking uppgav i tingsrätten att han månaden innan det första pressmeddelandet köpt betalda 

teckningsaktier. Dagen då nyemissionen avslutades publicerade Affärsvärlden en artikel som 

innebar att hela branschen där Eurocine verkade nedgjordes. Vidare menade Fylking att dagen 

då han sålde aktierna var den första dagen han hade möjlighet till detta, eftersom 

teckningsaktierna först då hade konverterats till aktier. Vad gällde hans aktieköp i bolaget 

månaden efter hävdade han att det var en ren slump att det offentliggjordes en rapport dagen 

efter och att de flesta andra investerare också handlade samma dag som honom.  

 

Tingsrätten gjorde bedömningen att vad gäller försäljningen av aktierna var det visserligen 

fråga om insiderinformation mot bakgrund av att den var ägnad att väsentligt påverka 

aktiepriset. Dock var pressmeddelandet av sådan art att det borde medfört en kursuppgång i 

aktien. Dessutom fanns ett mail från Fylking till bolaget i vilket han kritiserade utformningen 

av pressmeddelandet. Ett mäklarsamtal mellan Fylking och en aktiemäklare visade, enligt 

tingsrätten, på att han använde en försiktig försäljningstaktik. Inte heller Schröder kunde ansetts 

föranlett Fylking till försäljningen. Åtalet ogillades därför mot de båda i denna del.  

 

Vad gäller Fylkings köp av aktier i bolaget månaden efter framhöll tingsrätten att i det senare 

pressmeddelandet inte tillkom några nya sakuppgifter i förhållande till det tidigare 

pressmeddelandet. Det tidigare pressmeddelandet hade redan offentliggjorts. Därmed innehöll 

det ingen insiderinformation. Åtalet ogillades även i denna punkt.  

 

Målet överklagades till hovrätten avseende aktieförsäljningen.  
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I hovrätten ändrade åklagaren åtalet mot Schröder till att istället åtala denne för obehörigt 

röjande av insiderinformation. Därmed gjordes en annan bedömning av hovrätten. Gällande 

informationens egenskap som insiderinformation menade domstolen att, liksom tingsrätten, det 

var att anse som insiderinformation eftersom Fylking angav marknadens naturliga reaktion på 

en sådan här nyhet – nämligen ett kursfall. Dessutom tillmätte domstolen vikt vid att aktiepriset 

faktiskt föll vid offentliggörandet.  

 

Angående mäklarsamtalet Fylking förde med mäklaren framkom yttranden såsom ”jag ska lasta 

ur” och ”det är en liten märklig situation här som har uppstått”. Hovrätten ansåg att åtalet var 

styrkt mot Fylking. Fylkings påstående om att han endast ville bli av med sina betalda 

teckningsaktier ansåg hovrätten snarare som en efterhandskonstruktion, eftersom han inledde 

försäljningen genom att han sålde sina redan befintliga aktier i bolaget. Att Fylking sålde just 

den tid som han gjorde förklarade han med att han ville undvika reavinst och att en försäljning 

dagarna innan var omöjligt. Även detta ansåg hovrätten som en efterhandskonstruktion. 

Hovrätten konstaterade även att Fylkings agerande talade för att han fått vetskap om icke 

offentliggjorda omständigheter, och inte endast ett råd att sälja sina aktier. Fylking dömdes 

därmed för insiderbrott i hovrätten.  

 

Avseende Schröders röjande framhöll hovrätten att denne varken borde haft något intresse av 

att röja denna information till Fylking eller lämna råd till handel i aktien. Schröder dömdes ändå 

för obehörigt röjande av insiderinformation för att, oavsett om han insåg Fylkings användande 

av informationen, uppsåtligen röjt den för Fylking. Mot bakgrund av hans engagemang i 

styrelsen och vetskapen om att informationen inte skulle spridas borde han, enligt hovrätten, 

även insett att det rörde insiderinformation. 

 

3.4 Mål nr B 3259-12 (Fingerprint-målet) 

I fallet stod två män, Lundgren och Johansson, åtalade för grovt insiderbrott och försök till 

grovt insiderbrott. Gärningarna bestod i att männen vid elva tillfällen, mellan åren 2010 till 

2012, tillsammans och i samförstånd handlade aktier i bolaget Fingerprint Cards AB (nedan 

”Fingerprint” eller ”bolaget”) mot bakgrund av mottagen insiderinformation. Alternativt yrkade 

åklagaren att Lundgren skulle dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Handeln 

skedde genom användning av Johanssons konto, men även genom hans helägda bolag.  



25 
 

 

Lundgren var under tiden för handeln anställd hos Fingerprint. Åklagaren anförde att denne 

därför fått insiderinformation. Lundgren och Johansson hade även inloggningsuppgifter till 

Johanssons konto, varpå båda haft möjlighet att handla från detta.   

 

Handelstillfällena bestod i att de två genomförde aktieköp, alltifrån samma dag eller upp till två 

veckor innan icke offentliggjord information från bolaget, offentliggjordes. Informationen 

bestod i att de fått reda på att Fingerprint skulle teckna avtal med leverantörer, få in en ny order, 

släppa en positiv delårsrapport, att bolaget skulle genomföra en ny produktlansering med mera. 

Gällande det sista handelstillfället förelåg det även fara för att ytterligare aktier skulle köpas 

eftersom en order lagts för fler aktier än vad som i realiteten köptes. I samtliga fall gjorde de 

tilltalade en stor obehörig vinst på sina aktieköp.  

 

Tingsrätten menade inledningsvis på att informationen som inte var offentliggjord vid de olika 

handelstillfällena utgjorde insiderinformation. Denna bedömning gjorde tingsrätten mot 

bakgrund av yttrade vittnesuppgifter. Vittnet, som var civilekonom och hade varit aktiv inom 

finansbranschen i knappt 20 år, besvarade frågan vad som betraktades som insiderinformation. 

Han uppgav att bedömningen inte skulle ta sin utgångspunkt i hur den faktiska kursutvecklingen 

skett utan att en sannolikhetsbedömning borde ske. Något specifikt svar från vittnet på hur 

informationen i förevarande fall utgjorde insiderinformation kunde inte utläsas i domen. 

Tingsrätten uttryckte att informationen i detta fall var att betrakta som insiderinformation 

eftersom, i enlighet med vittnets uppgifter, det endast krävdes att det fanns vetskap om att ett 

avtal sannolikt skulle ingås. I anledning av den bevisning som fanns i form av 

mailkorrespondens och sms-meddelanden, ansågs Lundgren ha fått insiderinformation 

avseende alla handelstillfällen där Fingerprint skulle teckna avtal.  

 

Vad gäller bedömningen av hur de båda ansågs agerat tillsammans och i samförstånd fanns 

omfattande bevisning framlagd i form av mailkorrespondens, telefonmeddelanden och sms-

meddelanden mellan de båda. Även kontoutdrag från Johanssons konto lades fram och därtill 

utkast till skuldebrev, postväxlar, IP-adresser som visade de bådas inloggningar på kontot, med 

mera. Omständigheterna, och då speciellt utkastet till skuldebrev och postväxlarna tillsammans 

med mailkorrespondensen och IP-adresserna, talade starkt för att de agerat tillsammans och i 

samförstånd enligt tingsrätten. Därav dömdes de båda för grovt insiderbrott och försök till grovt 
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insiderbrott. Brottet bedömdes som grovt mot bakgrund av det systematiska tillvägagångssättet 

samt att den obehöriga vinsten var betydande.  

 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Gällande några av handelstillfällena ansågs det ställt 

utom rimligt tvivel att de båda gjort sig skyldiga till insiderbrott med beaktande av det 

tidsmässiga sambandet och den omfattande bevisning som fanns. Utöver detta talade även de 

överlämnade inloggningsuppgifterna i samma riktning. Gällande de resterande 

handelstillfällena ansågs det även här bevisat att insiderbrott hade begåtts tillsammans och i 

samförstånd mellan de tilltalade. Här togs särskild utgångspunkt i det tidsmässiga sambandet 

som fanns mellan handeln och offentliggörandet av informationen.  

 

3.5 NJA 2013 s. 7 (Mobiclear-fallet) 

I förevarande fall handlade åtalet om insiderbrott mot två personer. Enligt åklagade lämnade 

N.E.H, under december 2006, icke offentliggjord information till S.B gällande en planerad, 

framtida affär mellan bolagen MobiclearInc (nedan ”Mobiclear” eller ”bolaget”) och Forex 

Bank AB (nedan ”Forex”). I anledning av denna information köpte S.B aktier i Mobiclear vid 

återkommande tillfällen, mellan tolv till tre dagar före ett offentliggörande av affären skedde. 

Åklagaren yrkade dels att N.E.H skulle dömas för insiderbrott för att ha rådgett S.B till köp mot 

bakgrund av insiderinformationen, dels att S.B skulle dömas för insiderbrott för att denne köpte 

aktier med vetskap om insiderinformationen.  

 

Åklagaren menade att N.E.H tidigare var verksam i Mobiclear och har genom dess ledning haft 

tillgång till information. N.E.H själv menade att denne endast fått reda på bolagets affärsidé, 

vilken han tyckte lät väldigt bra, i samband med att han satt i ett kontorshotell i samma lokaler 

som bolaget.  

 

S.B uppgav att han och N.E.H träffades och att N.E.H i allmänna ordalag berättade övertygande 

om Mobiclears affärsidé.  

 

Det fanns bevis i form av mailkonversationer i fallet. Det hade bland annat skickats ett mail 

från S.B till en person i vilket det står ”…Snackade med N. som tipsade om aktien igår, han 

nämnde att Forex o Mobiclear inleder ett samarbete som troligtvis tillkännages till marknaden 

i början av kommande vecka…”. I ett annat mail från S.B, där ämnesraden lydde 
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”MOBICLEAR”, fanns skrivet ”Åt lunch med N., AHS klient, som tipsade AB om denna 

aktie…” och ”… N. sitter på information direkt från ledningen…” och ”… I dagarna sitter 

företaget i slutförhandlingar med flera banker i ex. Grekland, Riga o Manila. Färdigt avtal finns 

med Forex. Innan jul skall information om dessa affärer informeras ut till marknaden...” 

 

Tingsrätten gav ingen utförlig grund för sin bedömning. Kort konstaterades det att 

informationen var så pass detaljerad och överensstämmande med de senare offentliggjorda 

uppgifterna om affären att det kunde ställas utom rimligt tvivel att S.B fått denna information 

från någon annan än N.E.H och därmed dömdes de båda för insiderbrott.  

 

Hovrätten gjorde bedömningen att visserligen var informationen så specifik, samtidigt som den 

inte varit offentliggjord, att det rörde sig om insiderinformation. Dock ansågs det inte ställt 

utom rimligt tvivel att S.B fått informationen från just N.E.H, den kunde med andra ord härröra 

från någon annan. Hovrätten framhöll även att det fanns uppgifter på bloggar som förklarar 

Mobiclears produkt och att aktien skulle stiga rejält vid det första avtalet. I anledning av detta 

frikändes de båda från ansvar i hovrätten.  

 

I Högsta domstolen anförde åklagaren att S.B inte nödvändigtvis måste ha fått informationen 

från just N.E.H för att kunna fällas för brott. Högsta domstolen fastställde att åklagaren var 

bunden av sin gärningsbeskrivning och detta var snarare frågan om ett överskottsyrkande som 

inte kunde godtas. Högsta domstolen fastställde hovrättens dom med samma motivering som 

hovrätten.  

 

3.6 Mål nr B 2852-13 (ITAB-avgörandet) 

Detta mål rörde åtal för insiderbrott mot Olsson då han, enligt åklagaren, vid 13 tillfällen under 

drygt två månaders tid köpt aktier i ITAB Shop Concept AB (nedan ”ITAB” eller ”bolaget”). 

Köpen skedde mot bakgrund av att han fick icke offentliggjord information avseende bolagets 

planerade förvärv av Nordic Light Group AB. Det sista aktieköpet skedde tre dagar innan denna 

information blev offentlig för marknaden. Vid offentliggörandet steg aktiekursen med 7,6 % 

och de två följande dagarna med totalt 8,2 %.  

 

Olsson var anställd i ITAB och ingick i koncernledningen, dock inte i styrelsen. I det planerade 

förvärvet var han även upptagen i loggboken där han betecknades som insider eftersom han 
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ansågs ha tillgång till insiderinformation angående förvärvet. Det var dock faktorer som pekade 

på att mannen inte kände till förvärvet. I detta förvärv var endast ett fåtal personer i bolaget 

inblandade och det fanns osäkerhet kring huruvida affären skulle bli av eller inte. Olsson var 

inte inblandad i affären.  

 

Som bevis fanns Olssons förekomst i loggboken som skulle stödja att han fått 

insiderinformationen. Dessutom fanns dels ett styrelseprotokoll som skulle styrka att det rörde 

sig om insiderinformation, dels en rekommendation från Swedbank vilket skulle visa på att 

informationen var ägnad att väsentligen påverka ITABs aktiekurs.  

 

Trots att tingsrätten vid upprepade tillfällen konstaterade att Olsson inte deltog i några möten 

där förvärvet diskuterades, ansåg domstolen ändå att han fått information om förvärvet. Det 

som tingsrätten tog ledning från var att mannen hört ”korridorssnack” gällande diskussioner om 

affären och kunde eventuellt ha sett någon pm om den. Informationen bedömdes dock inte 

utgöra insiderinformation eftersom den inte var så specifik som det krävdes; affären hade lika 

gärna inte kunnat bli av. Åtalet ogillades därmed.  

 

Hovrätten såg annorlunda på saken. Denna menade att Olsson fått insiderinformation i samband 

med att han fick vetskapen om att förhandlingar i anledningar av förvärvet pågick. Dessutom 

mottog han ytterligare information i ett senare skede. Informationen ansågs vara ägnad att 

väsentligt påverka aktiekursen eftersom de förhandlingar som pågick var en nödvändighet för 

att förvärvet överhuvudtaget skulle bli av. När uppköpet sedan skedde steg priset på ITABs 

aktie. Hovrätten dömde därför mannen för insiderbrott.  

 

3.7 Mål nr B 10277-13 (Vinge-juristen) 

Detta fall rörde ett åtal om grovt insiderbrott mot en jurist, anställd vid Advokatfirman Vinge 

(nedan ”Vinge” eller ”bolaget”) i Stockholm och verksam inom dennas transaktionsgrupp. Han 

stod åtalad för att vid fem tillfällen ha ägnat sig åt aktiehandel mot bakgrund av icke 

offentliggjord eller inte allmänt kända omständigheter. Den huvudsakliga frågan i målet var 

vilken information juristen kunde ha fått gällande planerade framtida förvärv där Vinge varit 

engagerad.  
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Vinge hade en röd lista, vilket innebär att alla anställda som fick vetskap om en icke 

offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet skulle anmäla detta till listans ansvarige. 

Alla anställda som tänkte handla med finansiella instrument var även skyldiga att få ett 

godkännande om detta från den ansvariga för listan.  

 

De olika handelstillfällena skedde i samband med att Vinge företrädde målbolaget64 eller en 

budgivare i fem olika företagstransaktioner. Dessa transaktioner offentliggjordes inte för 

marknaden innan ett bud gavs av någon av budgivarna. Juristen köpte aktier i målbolagen några 

dagar innan buden offentliggjordes för marknaden. I samband med offentliggörandet steg 

målbolagens aktiekurser, varpå juristen i vissa fall sålde aktierna samma dag som detta skedde.  

Han gjorde obehöriga vinster i samtliga fall. Juristen var dock inte i alla fall inkopplad i den 

projektgrupp hos Vinge som arbetade med ärendet, något domstolen tog fasta vid i sin 

bedömning. 

 

Alla brott var, enligt åklagaren, att anse som grova eftersom juristen gjorde egna affärer i 

bolagen innan offentliggörandet av uppköpserbjudandet skedde. Därmed åsidosatte han både 

sin sekretesskyldighet mot Vinge, och i de fall bolaget agerade rådgivare åt budgivaren, även 

budgivarens intresse av att inte aktiepriset i målbolaget steg innan avtal om transaktionen 

träffades.   

 

Juristen nekade till att han fått insiderinformation vid något av tillfällena och förnekade brott. 

Ingen av dessa aktieköp anmälde han heller till röda listan. Förklaringen till detta var slarv, 

enligt honom.  

 

Tingsrätten framhöll inledningsvis att en stor brist i bevisningen var att det inte fanns något 

som bevisade att juristen fått specifik information av prispåverkande karaktär. Det fanns ingen 

person som kunde intyga att sådan information faktiskt gavs till juristen.    

 

En annan aspekt som dock kunde haft stor betydelse vid bedömningen, enligt tingsrätten, var 

själva handlingsmönstret. I fall som i de aktuella var tidpunkterna för köp och försäljning 

särskilt intressanta. Den omständigheten att en person handlade aktier i målbolaget i den 

                                                           
64 Med målbolag avses det bolag som ska förvärvas i en företagstransaktion. 
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mängden och så kort tid innan offentliggörande av uppköpserbjudande skedde kunde tala för 

insiderbrott.  

 

Tingsrättens bedömning gjordes utifrån aktieköpens karaktär och det tidsmässiga sambandet 

dels mellan köpen och uppköpserbjudandena, dels mellan köpen och juristens möjlighet att få 

insiderinformation. Domstolen kom fram till att det rörde sig om insiderinformation under alla 

åtalspunkterna eftersom det ansågs uppenbart att Vinge hade informationen innan den 

offentliggjordes eller blev allmänt känd. Den ansågs väsentligt prispåverkande då 

informationen var sådan att den aktualiserade en budgivning. 

 

Nästa fråga tingsrätten tog ställning till var om juristen hade fått insiderinformationen.  

 

Avseende den första åtalspunkten kom tingsrätten fram till att juristen måste ha fått 

insiderinformationen mot bakgrund av tidpunkten för hans handlande. Hans förekomst i Vinges 

röda lista över insynspersoner i affären talade även för att insiderhandel har skett. Tingsrätten 

ansåg att juristen på denna punkt skulle dömas för insiderbrott. Juristen hade dock som 

invändning att han tog ledning av ett läckage om kommande bud och väntade tills kursen gick 

ner innan han genomförde sitt första köp. Det andra gjorde han mot bakgrund av en analys där 

det skulle ha uttalats att det första budet var ett skambud.   

 

Under den andra åtalspunkten ansåg tingsrätten att det fanns väldigt konkreta omständigheter 

som talade för juristens mottagande av insiderinformation.  Han började handla när han blivit 

införd i loggboken och sedan varit i kontakt med klienten och i mailet dessutom nämnt 

målbolaget. Han slutade sedan handla när budgivaren drog sig ur. Därav dömdes han även i 

denna punkt för insiderbrott.  

 

Gällande den tredje åtalspunkten bifölls inte åtalet då juristen inte ingick i Vinges projektgrupp 

och var därmed inte inkopplad i affären. Tingsrätten fann inte att juristen kunde fått 

informationen på annat sätt. Inte heller fanns det något lika klart samband mellan hans 

aktiehandel och de olika buden.  

 

Under de fjärde och femte åtalspunkterna konstaterade tingsrätten – trots det tidsmässiga 

sambandet – att han inte var inkopplad i transaktionerna eftersom han inte ingick i Vinges 
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projektgrupp. Därav ansåg tingsrätten att det inte fanns något som visade att juristen fick 

insiderinformation och kunde därmed inte dömas för insiderbrott.  

 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom avseende den första åtalspunkten. Hovrätten ansåg det inte 

ställt utom rimligt tvivel att han inte tog ledning av läckaget och juristen friades därför på denna 

del. Avseende resterande delar instämde hovrätten i tingsrättens bedömning.  

 

3.8 Mål nr B 813-15 (Odd Molly-målet) 

I målet stod en kvinna åtalad för insiderbrott efter att ha uppsåtligen köpt aktier efter 

mottagande av icke offentlig information gällande prognos om ordervärde för klädbolaget Odd 

Molly (nedan ”Odd Molly” eller ”bolaget”). Handeln skedde cirka en månad innan 

offentliggörandet av informationen. Vid offentliggörandet steg aktien med 15,1 %.  

 

Kvinnan var ledamot i Odd Mollys styrelse. Vid ett styrelsemöte i mitten av augusti 2012 fick 

styrelsen reda på att informationen om kommande ordervärde för bolaget skulle offentliggöras 

drygt en vecka senare. Kvinnan var även införd i den loggbok i vilken personer som hade 

insiderinformation fanns upptagna. Mellan dessa tillfällen handlade kvinnan aktier i bolaget 

och hon anmälde detta till Finansinspektionen.  

 

Kvinnan hävdade i tingsrätten att hon inte visste att hon var införd i loggboken, utan att hon 

fick hon reda på vid ett polisförhör. Hon visste inte heller att det rörde sig om någon 

insiderinformation i detta fall, eftersom prognosen var mycket osäker. Visserligen pågick en 

orderläggning av kunderna, men denna var i preliminärt skede.  

 

Tingsrätten framhöll att informationen måste vara av viss kvalitet och substans för att utgöra 

insiderinformation. Ordervärdesperioden hade passerat till mer än hälften och dessutom hade 

endast 15-30 % av alla ordar då lagts. Tingsrätten kom fram till att ingen slutsats kunde dras av 

detta som ledning för en framtida aktiekurs. Vad gäller kvinnans förekomst i loggboken menade 

tingsrätten att detta inte bevisade att det rörde sig om insiderinformation såsom åklagaren 

hävdade. Åtalet ogillades.  

 

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. Hovrätten framhöll att ordervärden kunde vara så 

pass specifik att det kunde röra sig om insiderinformation. I detta fall bedömde hovrätten att så 
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var fallet mot bakgrund av den avgränsning som gjorts av uppgifterna, vilket möjliggjorde 

styrelsens överblickande över kommande ordervärde och resultat. Dessutom var det ett 

nyhetsvärde i informationen eftersom marknaden inte kände till den. När det däremot kom till 

väsentlighetsrekvisitet tydliggjorde hovrätten, liksom tingsrätten, att kvinnans förekomst i 

loggboken inte var ett bevis för att det skulle röra sig om insiderinformation. Vidare rörde sig 

övervägande delen av den information som lades fram under styrelsemötet om antaganden och 

hypoteser, såsom en gissning av kommande försäljning och därvid ett antagande om att detta 

ordervärde skulle bli detsamma som föregående vår- och sommarsäsong. Det rörde sig därmed 

inte om konkreta fakta som uppbådade till prognoser. Hovrätten gjorde därför bedömningen att 

en investerare inte framgångsrikt skulle lägga dessa antaganden som ett underlag för sin 

investering och därför ansågs inte informationen vara väsentligt kurspåverkande.  

 



33 
 

4 Ny insiderreglering   
 

Den 3 juli 2016 blev förordningen tillämplig i svensk lag. Enligt skäl 3 i förordningen 

framkommer att mot bakgrund av den teknik, lagstiftning och marknad som har tillkommit och 

utvecklats – och således förändrat den finansiella miljön sedan det första 

marknadsmissbruksdirektivet – anses även lagstiftningen på området behöva omarbetas. Det 

ska framhållas att förordningens ordalydelse på många ställen är mycket lik det som uttrycks i 

det första marknadsmissbruksdirektivet, vilket utfärdades år 2003 och implementerades i 

svensk lag igenom utfärdandet av MmL. 

 

Eftersom detta är en EU-förordning ska denna tillämpas direkt i varje medlemsstat, vilket 

innebär att den inte ska omarbetas för att införlivas i den nationella rätten.65  Står en nationell 

lag i strid mot EU-rättslig reglering som har direkt effekt, vilket förordningar har i enlighet med 

artikel 288 2 st. i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, måste den nationella regeln 

stå tillbaka till förmån för den EU-rättsliga regeln. Detta uttryckte EU-domstolen redan år 

1964.66 Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om förbud mot insiderhandel, men 

även sådana som syftar till att upptäcka och förhindra insiderhandel.67 I samband med 

ikraftträdandet av förordningen skedde även vissa lagändringar i MmL och AnmL.68 Ytterligare 

ändringar i den svenska nationella insiderlagstiftningen föreslås ske genom LSMV.   

 

4.1 Förordningen 

Förordningens huvudsakliga syften förklaras i dess inledande del. Syftena är att understödja en 

god fungerande inre marknad och därmed behövs ett fastare och mer homogent ramverk för att 

säkerställa ett bevarande av marknadens integritet i enlighet med skäl 4 i förordningen. I skäl 5 

i förordningen anges att även ett motverkande av snedvriden konkurrens, och därtill 

handelshinder som kan uppkomma, är skäl för upparbetande av en enhetlig lagstiftning för alla 

EU-medlemmar. Diskussioner av allmän natur mellan aktieägare och företagsledning är, enligt 

förordningen, väsentliga för en effektiv marknad. Förordningen syftar därav inte till att förbjuda 

sådana diskussioner enligt skäl 19 i förordningen. 

 

                                                           
65 Prop. 2015/16:120 s. 29-30. 
66 Mål 6/64, Costa mot E. N. E. L. den 15 juli 1964 (Begäran om förhandsavgörande).  
67 Prop. 2015/16:120 s. 1. 
68 SFS (2016:717) och SFS (2016:718). 
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Genom denna förordning kom flertalet ändringar att ske i insiderlagstiftningen. I enlighet med 

artikel 2.1 1 st. b-c i förordningen innefattas även finansiella instrument upptagna på 

organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar) och multilaterala handlingsplattformar 

(MTF-plattformar).69 Nedan följer en djupare genomgång av hur dagens reglering av förbudet 

mot insiderhandel samt förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation tar sig i uttryck. 

Även anmälningsskyldigheten kommer att behandlas. Dessutom kommer de bestämmelser i 

MmL som inte överensstämmer med förordningen att belysas nedan.    

 

4.1.1 Förbud mot insiderhandel 

Artikel 14 1 st. a i förordningen anger att insiderhandel är förbjudet. Definitionen av 

insiderinformation finns preciserad direkt i förordningen. I enlighet med artikel 7.1 1 st a i 

förordningen avses med sådan ”Information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som 

direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och 

som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa 

finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.” Denna 

definition var densamma som förklarades i propositionen till MmL och som uttrycktes i det 

första marknadsmissbruksdirektivet.70 Detta var dock inget som framgick direkt i den lagens 

ordalydelse utan där valdes en betydligt mer kortfattad utformning.   

 

Begreppet ”specifik natur” förklaras i artikel 7.2 i förordningen med att det ska utgöras av 

sådan information vilken är så pass precis att den anger att viss omständighet eller händelse har 

inträffat eller som troligtvis kommer kunna inträffa. Informationen ska även vara av sådan art 

att en viss effekt på priset av finansiella instrument förutspås. Rekvisitet kan även innefatta 

framtida händelser eller omständigheter, som resulterar i – eller syftar till att resultera i – en 

framtida händelse eller omständighet av en över tiden pågående process. 

 

Sannolikhetsrekvisitet anges i artikel 7.4 i förordningen och åsyftar att informationen, vid ett 

offentliggörande, sannolikt ska ha en väsentlig prispåverkande effekt, samt sannolikt ligga till 

grund för en förnuftig investerares beslut. Huruvida informationen sannolikt skulle ligga till 

grund för den förnuftige investeraren ska, i enlighet med skäl 14 i förordningen, avgöras mot 

bakgrund av informationen och hur effekterna av denna kan tänkas bli, men även källans 

tillförlitlighet och därtill andra marknadsfaktorer som kan påverka effekten kan tas hänsyn till. 

                                                           
69 Definitionerna hämtade från prop. 2015/16:120 s. 30. 
70 Prop. 2004/05:142 s. 54-56. 
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Vad som ska förstås med väsentlig prispåverkan framkommer inte i förordningen. Ingen 

förklaring ges heller på hur informationen direkt eller indirekt ska röra en eller flera 

emittenter,71 eller när informationen anses offentliggjord. 

 

Med insiderhandel avses vidare, enligt förordningens artikel 8.1, ”när en person förfogar över 

insiderinformation och utnyttjar denna genom att för egen eller annans räkning, direkt eller 

indirekt, förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör. Att utnyttja 

insiderinformation genom att återkalla eller ändra en handelsorder som avser ett finansiellt 

instrument som informationen rör om handelsordern lades innan personen fick tillgång till 

insiderinformationen, ska också anses vara insiderhandel.” 

 

I begreppet ”insiderhandel” har således ett krav på utnyttjande av informationen tillkommit 

jämfört med tidigare svensk insiderlagstiftning. Hur rekvisitet ska förstås exemplifieras i skäl 

26 i förordningen såsom att något av de objektiva handlingsrekvisiten omnämnda i artikel 8.1 

kan företas, samtidigt som personen förstår eller borde förstå att det rör sig om 

insiderinformation. I skäl 28 i förordningen anges att om personen grundar sitt beslut på allmänt 

tillgängliga uppgifter, exempelvis allmänt tillgänglig information, resulterar inte detta 

automatiskt i ett utnyttjande. Enligt skäl 24 i förordningen föreligger en presumtion för att 

utnyttjande ska ha skett om personen som innehar insiderinformation genomför, eller försöker 

genomföra, en försäljning eller köp av aktier som informationen härrör till.  

 

Numera räcker det även med att en person förfogar över insiderinformation, till skillnad mot 

innan förordningens ikraftträdande då det krävdes att personen skulle få insiderinformation för 

att förbudsreglerna skulle aktualiseras, jämför 2 § 1 st. MmL. 

 

I och med ikraftträdandet av förordningen skedde endast en lagändring i MmL. 

Undantagsbestämmelsens definition av ”finansiella instrument” byttes ut mot ”värdepapper”, 

jämför 9 § MmL. Detta har gett upphov till nationella reaktioner. I propositionen framhölls 

Åklagarmyndighetens, Ekobrottsmyndighetens och Svenska bankföreningens remissvar i vilka 

                                                           
71 Med emittent avses ”en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person som emitterar eller föreslår emission 

av finansiella instrument, där emittenten när det är fråga om depåbevis som motsvarar finansiella instrument, är 

den som emitterat de finansiella instrument som depåbeviset motsvarar” i enlighet med artikel 3.21 

förordningen. 
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det uppgavs att definitionen av insiderinformation i MmL inte motsvarar förordningens 

definition, vilket kan leda till praktiska tillämpningsproblem. Det föreslogs därför ett 

förtydligande av definitionen i MmL.72 I betänkande av 2012 års marknadsmissbruksutredning 

föreslogs att en ändring av lagtexten i MmL skulle ske så att den som har insiderinformation 

kan dömas.73 Propositionen kommenterade inte detta förslag, utan återgav i princip endast 

förordningens definition.74 Definitionen av insiderinformation har således inte ändrats i MmL 

sedan förordningen trädde ikraft.  

 

Vidare finns det nu genom förordningen ett uttryckligt förbud mot ett återkallande eller en 

ändring av en lagd order. Det bör, enligt förordningens skäl 25, antas att en person som ändrar 

eller återkallar en handelsorder efter att denna börjat förfoga över insiderinformation ägnar sig 

åt insiderhandel. Utredningen upptog ett exempel på en sådan handling, nämligen om en 

verkställande direktör återkallar sin redan lagda order efter vetskapen om icke offentliggjord 

information, vilken kommer resultera i sjunkande aktiepris vid ett offentliggörande. Personen 

undviker således förlust i detta fall.75 

 

Enligt artikel 8.2 a-b i förordningen är det även förbjudet att rekommendera en annan person 

att köpa eller sälja finansiella instrument i anledning av erhållen insiderinformation, eller mot 

bakgrund av insiderinformationen rekommendera en annan person att ändra eller återkalla en 

handelsorder. För att denna förbudsregel ska inträda för mottagaren krävs i enlighet med 

förordningens artikel 8.3 att mottagaren inser eller borde inse att rekommendationen grundar 

sig på insiderinformation och därmed utnyttjar rekommendationen. Utredningen framhöll att 

innan denna regel trädde ikraft var det enligt svensk rätt inte förbjudet för mottagaren att köpa 

eller sälja mot bakgrund av ett mottaget råd, även om mottagaren insåg att rådet grundade sig 

på insiderinformation. Utredningen tog fasta på domstolens resonemang i Tivox-målet.76 

Propositionen tog inte upp någon motsvarande jämförelse.77 

 

Artikel 8.4 1 st. i förordningen anger att artikel 8 är tillämplig på medlemmar i bolagets 

administrations-, lednings- eller kontrollorgan, aktieägare, de som förfogar över informationen 

                                                           
72 Prop. 2015/16:120 s. 42.  
73 SOU 2014:46 s. 279. 
74 Jämför prop. 2015/16:120. 
75 SOU 2014:46 s. 388. 
76 SOU 2014:46 s. 389. 
77 Jämför prop. 2015/16:120. 
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i anledning av fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, samt personer som ägnar sig 

åt kriminell verksamhet. Formuleringen i 8.4 2 st. förordningen föreskriver att ”denna artikel 

är även tillämplig på alla personer som förfogar över insiderinformation under andra 

omständigheter än de som avses i första stycket om denna person inser eller borde ha insett att 

det rör sig om insiderinformation”.  

 

Såsom ordalydelsen är utformad förstår jag att det inte krävs att personerna i första stycket inser 

eller bort inse att dessa handlar mot bakgrund av insiderinformation. Detta tankesätt stödjs även 

av propositionen där det anges att oavsett personens vetskap om informationens egenskap 

såsom insiderinformation, kan denne ägna sig åt insiderhandel.78  

 

I betänkandet av 2012 års marknadsmissbruksutredning, däremot, hänvisades till artikel 3.1 

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga 

påföljder för marknadsmissbruk, i vilken det föreskrivs att endast uppsåtliga eller allvarliga fall 

av insiderbrott straffas. Utredningen ansåg att det i svensk rätt skulle föreligga ett krav på insikt 

i förhållande till informationens egenskap som insiderinformation.79 Detta var ingenting 

propositionen förde en vidare diskussion om.80 

 

4.1.2 Förbud mot olagligt röjande av insiderinformation  

Ett förbud mot olagligt röjande av insiderinformation gäller även fortsättningsvis enligt artikel 

14 c i förordningen. I förordningen är det dock förbjudet att ”olagligen” röja information, till 

skillnad mot innan förordningens ikraftträdande då röjandet skulle ske ”obehörigen”, jämför 7 

§ MmL.  

 

Denna förbudsregel inträder, enligt artikel 10.1 1 st. i förordningen, ”när en person förfogar 

över insiderinformation och röjer den informationen till en annan person, utom i fall då röjandet 

sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden”. Förordningens 

skäl 35 uttrycker att ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden kan 

exempelvis vara vid en marknadssondering. I enlighet med skäl 32 i förordningen utgörs en 

marknadssondering av kontakt mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera 

investerare. I enlighet med skäl 32 och artikel 11 i förordningen sker detta innan en transaktion 

                                                           
78 Prop. 2015/16:120 s. 35. 
79 SOU 2014:46 s. 377.  
80 Jämför prop. 2015/16:120. 
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aktualiseras, för att bedöma investerarens intresse av en affär men även pris, strukturering och 

storlek på affären. Det är dock inte helt klarlagt hur undantaget ska förstås. Med ledning från 

EU-domstolens tidigare avgörande får förstås att röjandet av insiderinformation måste vara 

absolut nödvändigt eller ha ett nära samband till tjänsten.81  

 

Förordningens artikel 10.1 2 st anger att de subjektiva rekvisiten – således kravet på insikt och 

vilka denna insikt berör – är artikel 8.4 i förordningen även tillämplig här. 

 

Här kan alltså utläsas en skillnad från MmL. I förordningen krävs inget uttryckligt uppsåt för 

att röjandeförbudet ska aktualiseras, till skillnad från MmL. Vidare krävs det inte heller för de 

personer som räknas upp i 8.4 1 st. i förordningen att dessa har någon insikt i att informationen 

ifråga utgör insiderinformation, varken i en röjande – eller handelssituation. I MmL krävs att 

personen som röjer har insikt i informationens egenskap av insiderinformation. Eftersom ingen 

ändring skedde i MmL avseende röjandeförbudet föreligger alltså även här en situation där 

MmL och förordningen till synes inte ställer samma krav.  

 

Att vidarebefordra en mottagen rekommendation eller uppmaning utgör också olagligt röjande 

om den som röjer inser eller borde inse att den grundas på insiderinformation, enligt artikel 

10.2. i förordningen. 

 

4.1.3 Undantag från förbuden 

I artikel 9 i förordningen behandlas situationer då en person inte ska anses ha begått insiderbrott. 

I enlighet med artikel 9.1 a i förordningen är så exempelvis fallet om den juridiska personen 

vilken förfogar eller har förfogat över insiderinformation infört, tillämpat och upprätthållit 

adekvata och effektiva system och därmed kunnat säkerställa att insiderinformation inte 

utnyttjats av en fysisk person vid en köp- eller säljsituation. Är så fallet utgör detta ett legitimt 

beteende hos den juridiska personen. I betänkande av 2012 års marknadsmissbruksutredning 

framhölls att enligt MmL så var en sådan här reglering inte nödvändig eftersom ”en sådan 

situation som beskrivs i artikeln skulle troligen enligt svensk rätt tolkas som att en och samma 

person inte fattar beslut om förvärv och avyttringar och har tillgång till insiderinformation, och 

det torde därför inte kunna betraktas som ett insiderbrott.”82  

                                                           
81 Mål C-384/02, Grøngaard och Bang, (stora avdelningen) den 22 november 2005 i (Begäran om 

förhandsavgörande). Jämför fotnot 50. 
82 SOU 2014:46 s. 385. 
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Ett exempel på en annan situation som enligt artikel 9.3 a i förordningen utgör ett legitimt 

beteende är när en person som förfogar över insiderinformation säljer eller köper finansiella 

instrument i syfte att uppfylla ett förfallet åtagande och samtidigt gör detta i god tro. Det krävs 

även att åtagandet ingåtts innan personen hade insiderinformationen. Utredningen menade att 

samma undantag redan finns i svensk lag genom undantagsbestämmelserna enligt 5 § 1 st. 3 p. 

och 5-8 p. MmL.83  

 

Utnyttjande av egen vetskap om ett beslut att köpa eller sälja aktier i samband med försäljning 

av andra aktier undgår också förbudsreglerna enligt förordningens artikel 9.5. Även förevarande 

undantag menade utredningen finns i MmL genom bestämmelserna i 5 § 1 st. 4 p. MmL.84  

 

I betänkande av 2012 års marknadsmissbruksutredning föreslogs vidare att en bestämmelse 

skulle införas i MmL vilken skulle innebära att ett motbevisande av utnyttjande av 

insiderinformation skulle leda till straffrihet; visar den tilltalade att denne inte har utnyttjat 

insiderinformationen gör sig personen alltså inte skyldig till insiderbrott. Detta för att få MmL 

att överensstämma bättre med dels förordningen, dels med EU-domstolens uttalande om att en 

sådan presumtion bör föreligga. Utredningen framhöll att det i den MmL inte ska röra sig om 

omvänd bevisbörda, där det åligger den åtalade att bevisa att denne inte utnyttjat informationen, 

snarare en möjlighet för den personen att undgå straffansvar.85  

 

I propositionen fördes ingen diskussion av förhållandet mellan undantagsbestämmelserna i 

MmL och förordningen.86  

 

4.1.4 Anmälningsskyldighet 

I enlighet med skäl 58 i förordningen är främjandet av en ökad öppenhet bland bolagen och de 

transaktioner som görs av dess insynspersoner är även fortsättningsvis viktiga komponenter för 

att förhindra insiderhandel. Det krävs att marknaden får vetskap om exempelvis en framtida 

ändring i aktieägande, en förlust av rösträtter eller ökning av antal aktier i ett bolag på 

                                                           
83 SOU 2014:46 s. 385-386.  
84 SOU 2014:46 s. 385-386. 
85 SOU 2014:46 s. 380 ff. 
86 Jämför prop. 2015/16:120. 
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marknaden. Därför finns det även fortsättningsvis en anmälningsskyldighet för personer i 

ledande ställning och deras närstående. 

 

Artikel 19 i förordningen reglerar den här anmälningsskyldigheten. Artikel 19.1 i förordningen 

föreskriver ”Personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, ska underrätta 

emittenten …”. Anmälan ska, i enlighet med artikel 19.1-2 i förordningen, ske senast inom tre 

affärsdagar efter transaktionsdatumet till emittenten och den behöriga myndigheten, så snart 

transaktionerna under ett kalenderår överstiger 5 000 euro hos en emittent. Artikel 19.8-9 i 

förordningen anger att den nationellt behöriga myndigheten kan höja tröskeln till 20 000 euro, 

vilket ska motiveras och då ska marknadsförhållandena tas särskild hänsyn till. Vad som utgör 

transaktionsdatum görs inget förtydligande av i förordningen. På Finansinspektionens hemsida 

uppges att anmälningsfristen har förkortats från fem till tre dagar. 87 Dessa utgår alltså från att 

innebörden av denna definition är densamma som i AnmL då anmälan skulle ske fem dagar 

efter avtalet ingicks. 

 

Enligt artikel 19.11 i förordningen finns det även ett förbud för personer i ledande ställning att 

köpa och sälja finansiella instrument under 30 kalenderdagar före ett offentliggörande av en 

delårsrapport eller bokslutskommuniké. 

 

I artikel 3.1.25 i förordningen anges att personer i ledande ställning utgör medlemmar i bolagets 

administrations-, lednings- eller kontrollorgan, eller annan ledande befattningshavare som har 

regelbunden tillgång till insiderinformation. De närstående är även fortsättningsvis en 

maka/make eller person likställd med sådan och ett barn som personen i ledande ställning har 

vårdnaden om. Numera omfattas även en släkting som under minst ett år tillbaka har bott i 

samma hushåll som personen i ledande ställning. Enligt artikel 3.1.26 i förordningen är även en 

juridisk person anmälningsskyldig under vissa omständigheter. 

 

Det genomfördes ett större antal förändringar i AnmL i och med ikraftträdandet av 

förordningen, jämför AnmL. Övervägande antal ändringar skedde genom att direkta 

hänvisningar till förordningen infördes i lagen. 

 

                                                           
87 Jämför Finansinspektionen [http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-

insynshandel-och-loggbok/] 2016-11-17. 

http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok/
http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok/
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4.2 Förslag till ny svensk nationell insiderlagstiftning  

I strävan att uppnå en ökad harmonisering mellan svensk nationell insiderlagstiftning och 

förordningen har regeringen utarbetat ett lagförslag till ny svensk nationell insiderlagstiftning, 

LSMV.88 

 

Enligt förslaget i 1 kap. 4 § 4 st. LSMV anges att definitionen av insiderinformation ska vara 

densamma som i artikel 7 i förordningen. Dessutom föreslås enligt 2 kap. 1 § LSMV att den 

som har insiderinformation ska kunna dömas för insiderbrott.  

 

Vad gäller röjandeförbudet föreslås genom 2 kap. 3 § LSMV att det fortsättningsvis enligt 

svensk nationell lag ska vara förbjudet att ”obehörigen” röja insiderinformation, dock kommer 

uppsåtsrekvisitet att upphävas. 

 

Vidare föreslås, i enlighet med 2 kap. 2 § 1 st. LSMV, att undantagsbestämmelserna i 

förordningen även ska gälla i den svenska nationella lagen.  

 

Även huruvida ett utnyttjanderekvisit ska föras in direkt i lagbestämmelsen, det vill säga att 

åklagaren ska visa att den tilltalade har utnyttjat insiderinformationen, är uppe för behandling. 

Genom LSMV föreslås att inget sådant rekvisit ska föras in direkt i lagbestämmelsen, utan det 

ska istället finnas undantagssituationer där insiderinformationen inte utnyttjas. Det föreslås 

även att bevisbördan ska läggas på den tilltalade och att denne därmed ska visa att 

informationen inte utnyttjas.89 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Prop. 2016/17:22 s. 88. 
89 Prop. 2016/17:22 s. 269-274. 
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5 Analys 
  

Det kan inledningsvis konstateras att, i anledning av försöken att motverka insiderhandel och 

obehörigt röjande av insiderinformation, lagstiftningen på området har varit föremål för flertalet 

ändringar under åren. Från att inledningsvis endast ha reglerat vissa personers 

anmälningsskyldighet för sina aktieinnehav, till dagens reglering där varje person som förfogar 

över insiderinformation – oavsett form – är förhindrad att utnyttja denna till förmån för sin egen 

eller annans vinning. Anmälningsskyldigheten finns även fortfarande kvar, vid sidan av detta, 

i syfte att öka transparensen på marknaden. Trots detta kan ifrågasättas varför det finns så få 

antal rättsfall på området. Handlar det om att människor är hederliga och inte begår, eller 

försöker begå, insiderbrott eller obehörigen röja insiderinformation? Det tror jag inte är fallet. 

Detta är ett komplext rättsområde och jag anser att bevissvårigheter föreligger än idag, trots de 

ändringar som skett.  

 

5.1 Inledande analys av praxis 

Vad avser den praxis som presenterats ovan kan börja med att konstateras att jag inte anser att 

denna gett några utförliga svar till betydelsen av varje enskilt rekvisit gällande förbudet mot 

insiderhandel eller obehörigt röjande av insiderinformation. I Fingerprint-målet lutade sig 

tingsrätten till och med mot vittnesuppgifter gällande huruvida informationen hade karaktären 

av insiderinformation. Denna hantering anser jag är mycket anmärkningsvärd eftersom det är 

domstolen som ska känna till lagen och därmed vara den som avgör huruvida rekvisiten i en 

lagbestämmelse är uppfyllda. En förklaring till detta agerande må vara att frågor av denna natur 

är så pass komplexa och att domstolen känner större tilltro till ett vittne med erfarenhet på 

området, än sin egen kompetens.  

 

De huvudsakliga omständigheter jag tycker mig se att domstolarna fokuserat på i de olika fallen 

har varit det tidsmässiga sambandet och om den/de tilltalade har fått informationen eller ej. 

Generellt i domskälen har det endast kort konstaterats att det rört sig om icke offentliggjord 

information och att den varit ägnad att väsentligen påverka aktiepriset.  

 

En anmärkningsvärd omständighet vilken domstolarna fokuserade på både i Eurocine-fallet och 

ITAB-avgörandet var att offentliggörandet av informationen faktiskt påverkade aktiekursen, 

istället för att göra en bedömning av hur den erfarenhetsmässigt kunde påverka kursen i enlighet 

med bestämmelsens syfte. Exempelvis i ITAB-avgörandet anser jag att hovrätten skulle fört en 
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diskussion om förhandlingarna i sig var ägnade att påverka kursen, inte tagit utgångspunkt i att 

själva affären faktiskt påverkade kursen när den offentliggjordes.  

 

Jag noterar vidare att domstolarna i vissa av rättsfallen som presenterats ovan använt sig av 

rekvisit som finns i dagens förordning, snarare än rekvisit i MmL. I både Odd Molly-målet och 

Ticket-fallet kan detta studeras. I Odd Molly-målet tog domstolen fasta på den ”förnuftiga 

investeraren”. Där konstaterade hovrätten att informationen inte var av väsentligt 

prispåverkande natur, eftersom en investerare inte skulle lägga en osäker prognos som grund 

för ett investeringsbeslut. I Ticket-fallet tycker jag mig se att domstolen grundade sin 

bedömning på rekvisit såsom att den tilltalade ”utnyttjat” insiderinformationen, snarare än att 

denne ”fått” informationen. Hovrätten bedömde att den tilltalade gjort sig skyldig till 

insiderbrott för att denne hade mottagit, laddat ner och sedan öppnat filen. Det borde räckt med 

ett konstaterande att den tilltalade faktiskt mottagit informationen för att rekvisitet ”fått” i 

enlighet med 2 § MmL varit uppfyllt. 

 

5.2 Förordningen och dess konsekvenser 

Huruvida rättsläget har blivit klarare genom förordningens ikraftträdande är svårt att avgöra 

innan det finns praxis där förordningens förbudsregler aktualiseras. Jag anser dock att det är en 

stor brist att det saknas förklaringar till samtliga av dess rekvisit. Hur rekvisitet ”väsentlig 

inverkan på priset” ska förstås finns det ju inte någon förklaring till i förordningen, eller vad 

som avses med att informationen ”direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter”, eller när 

informationen kan anses vara offentliggjord.  

 

Nedan följer en analys, uppdelat i underrubriker, innehållande övervägande delen av 

förordningens bestämmelser som presenterades i föregående kapitel. Några av de genomgångna 

rättsfallen kommer även att aktualiseras i sammanhanget under relevant underrubrik, samt även 

den icke överensstämmande svenska nationella insiderlagstiftning som råder och föreslås träda 

ikraft.  

 

5.2.1 Kravet på insikt 

Min bedömning är att åklagaren besitter ett betydligt lättare bevisläge i och med att det numera 

finns en presumtion för att insiderhandel ska ha skett om en person antingen ändrar eller 

återkallar en handelsorder, eller köper eller säljer aktier, när personen förfogar över 
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insiderinformation.90 Detta aktualiserar en omvänd bevisbörda där den tilltalade måste visa att 

så inte är fallet. Motsvarande bestämmelse fanns inte innan förordningen trädde ikraft.  

 

En bestämmelse som dock ger upphov till förvirring hos mig är skrivningen i 8.4 2 st. i 

förordningen. Denna framhåller artikelns tillämplighet på alla personer som förfogar över 

insiderinformation samt att, vid en e contrario-tolkning, personerna i första stycket inte behöver 

ha vetskap om huruvida informationen har egenskapen av insiderinformation eller ej för att 

kunna dömas för insiderhandel, rekommendation eller föranledande till insiderhandel eller 

olagligt röjande av insiderinformation. Detta stödjs av bestämmelsens formulering ”…under 

andra omständigheter än de som avses i första stycket om denna person insåg eller borde ha 

insett att det rör sig om insiderinformation”.91 Artikel 8.4 1 st. i förordningen omfattar många 

personer och det är därmed en stor skala av människor som inte behöver ha insikt i 

informationens karaktär som insiderinformation men ändå kan dömas för insiderhandel, eller 

för att ha rekommenderat eller föranlett annan till insiderhandel. 

 

Däremot krävs ju en insikt i att informationen utgör insiderinformation för att 

utnyttjanderekvisitet i förordningens artikel 8.1 ska vara uppfyllt.92 Enligt denna bestämmelse 

kan en person inte göra sig skyldig till insiderhandel om denne inte visste om informationens 

karaktär såsom insiderinformation. Här har alltså uppkommit en situation när två bestämmelser 

är motsägelsefulla. 

 

Artikel 8.2 i förordningen innehåller dock inte något utnyttjanderekvisit. Med detta bör förstås 

att i en situation när någon person i förordningens artikel 8.4 1 st. (exempelvis en aktieägare) 

rekommenderar eller föranleder någon att ägna sig åt insiderhandel, krävs ingen insikt hos den 

rekommenderande personen huruvida informationen utgör insiderinformation eller ej. Jag 

håller med om att stora krav bör ställas på personer i bolagens administrations-, lednings- eller 

kontrollorgan då dessa bör ha god kännedom om den information som finns tillgänglig och de 

bör även veta huruvida informationen är insiderinformation eller ej. En aktieägare som innehar 

en stor andel av aktierna, motsvarande exempelvis 10 procent, bör också vara så väl insatt i 

bolaget att denne vet huruvida information utgörs av insiderinformation eller ej. Höga krav bör 

därför kunna ställas på sådana aktieägare. Att ställa samma krav på alla aktieägare, oavsett ett 

                                                           
90 Se s. 35-36. 
91 Se s. 36-37. 
92 Se s. 35. 
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innehav på en eller en miljon aktier, tycker jag dock är orimligt. Det måste förutsättas att 

aktieägare med större aktieinnehav har bättre insikt i bolagen och dess information än 

aktieägare med små innehav. 

 

Samma krav på insikt, såsom i fallet med rekommendationer, gäller när det kommer till olagligt 

röjande av insiderinformation. Numera krävs inte en insikt i huruvida viss information utgör 

insiderinformation för att kunna dömas för olagligt röjande för personerna i 8.4 1 st. i 

förordningen. Detta följer av att det anges i förordningens artikel 10.1 2 st. att för olagligt 

röjande gäller även artikel 8.4 i förordningen. Även denna regel kommer underlätta bevisläget 

för åklagaren, då denne endast måste visa att en sådan person faktiskt röjt insiderinformation 

för att kunna fällas till ansvar.  

 

5.2.2 ”Förfoga över”, ”får” eller ”har” insiderinformation 

Ytterligare en ändring som skett i och med förordningen är att det numera endast krävs ett 

förfogande över insiderinformation, jämfört med MmL då mottagaren skulle ha fått 

insiderinformation. En liknande ändring av detta rekvisit föreslogs ske redan i samband med 

införandet av MmL, där utredningen tyckte att en ändring från ”får insiderinformation” till ”har 

insiderinformation”, var befogat.  Jag ansluter mig till detta och ställer mig samtidigt frågande 

till propositionens invändning gällande att en sådan reglering skulle inneburit att den omfattade 

en persons egen vetskap om sin intention att köpa eller sälja aktier.93 Jag ställer mig därmed 

även frågande till det faktum att en undantagsbestämmelse har intagits i förordningen, vilken 

anger att ett utnyttjande inte utgörs av vetskapen om det egna beslutet att handla med aktier i 

samband med handel med andra finansiella instrument. Hur ska någonsin vetskapen om ett eget 

beslut kunna utgöra ett olagligt beteende? Jag anser att bestämmelsen är överflödig och ger 

upphov till förvirring. Baserar sig ett investeringsbeslut på ett flertal olika grunder där ingen 

insiderinformation eller andra olagliga beteenden har förekommit ska den vara lagenlig. Har 

investeringsbeslutet grundat sig på insiderinformation ska det utgöra insiderhandel och därmed 

vara förbjuden.  

 

Vidare tror jag att – liksom presumtionen i underavsnittet 1.2.1 ovan – även förevarande ändring 

kommer underlätta åklagarens bevisläge. Ett exempel som styrker detta påstående är fallet med 

Vinge-juristen, där flera av åtalspunkterna ogillades just på grund av att det inte kunde anses 

                                                           
93 Se s. 36. 
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styrkt att juristen fått informationen. Hade fallet avgjorts mot bakgrund av förordningen hade 

åklagaren endast behövt visa att juristen förfogade över informationen, till exempel genom sin 

möjlighet att gå in i akter som rörde det aktuella ärendet, för att utgången skulle blivit 

annorlunda. Fallet med Vinge-juristen tycker jag dessutom visar tydligt på de bevissvårigheter 

som förelegat. Enligt min mening var det väldigt troligt att juristen på något sätt fått och sedan 

använt insiderinformation även gällande de köpen denne inte dömdes för. Dock gjorde 

domstolen en lagenlig bedömning och kan det inte visas i ett fall att alla enskilda rekvisit i en 

lagbestämmelse är uppfyllda, ska den tilltalade inte kunna dömas.  

 

En situation som inte omfattades av förbudsreglerna innan förordningens ikraftträdande var 

exempelvis om styrelsen i ett bolag sammanställde en positiv delårsrapport för bolaget (denna 

information utgör ju insiderinformation innan den offentliggjorts för marknaden). Om någon i 

styrelsen, innan offentliggörandet, köpte aktier i bolaget gjorde denne inte sig skyldig till 

insiderbrott eftersom denne då inte fick insiderinformation, utan snarare var medgrundare till 

informationen. En sådan här situation omfattas av dagens förbudsregler, vilket måste vara 

önskvärt.  

 

5.2.3 Utnyttjande av insiderinformation 

Vad gäller det i förordningen införda kravet på utnyttjande av insiderinformationen tror jag inte 

det kommer att förändra den rättsliga bedömningen i mål om insiderhandel och olagligt röjande 

av insiderinformation. Redan i IL intogs en bestämmelse, motsvarande dagens 

utnyttjanderekvisit, nämligen kravet på att informationen skulle användas i en 

rådgivningssituation. Ett utnyttjande eller användande har i praktiken alltid krävts för att någon 

ska kunna dömas för insiderbrott eller obehörigt röjande av insiderinformation. Att endast 

inneha insiderinformation men inte göra något med den aktualiserar inget förbud. Detta kan 

tydligt studeras i Ticket-fallet, där hovrätten tog fasta vid att den tilltalade både mottagit, laddat 

ner och öppnat filen. Därav tycker jag införandet av ett utnyttjanderekvisit är befogat.  

 

5.2.4 ”Sannolikt” bättre än ”ägnad att” 

Gällande det i förordningen införda kravet på att informationen sannolikt ska ha en 

prispåverkande effekt, jämfört med tidigare då informationen skulle vara ägnad att påverka 

priset, anser jag som en passande ändring. Visserligen ska det även i detta fall göras en 

erfarenhetsmässig bedömning och en ”förnuftig investerare” ska tas som referenspunkt, men 
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att använda ord som återfinns i det vardagliga språkbruket bör trots allt göra underlätta 

bedömningen huruvida detta rekvisit är uppfyllt.  

 

5.2.5 Olagligt röjande av insiderinformation 

Förbudet mot obehörigt röjande av insiderinformation tillkom först i början av 2000-talet i och 

med införandet av ISL. Det avsåg då endast de personer som normalt fick kännedom om 

insiderinformation i sin egenskap som anställd eller liknande. Genom MmL kunde varje person 

som fick vetskap om insiderinformation, oavsett dennes relation till bolaget, dömas för 

obehörigt röjande. Detta är fallet även med förordningen. Jag tror inte förordningens lydelse 

där någon numera ”olagligen” förbjuds att röja insiderinformation medför någon praktisk 

skillnad i tillämpningen gentemot MmLs förbud att ”obehörigen” röja insiderinformation. En 

gränsdragningsproblematik kan dock uppkomma mellan olagligt röjande och insiderbrott i form 

av en rekommendation. Anta att en person har uttalat att en order kommer att inkomma till ett 

visst bolag och ”aktien är nog köpvärd”. Är detta en rekommendation eller olagligt röjande? 

Jag anser att detta uttalande kan leda till åtal för både rekommendation och olagligt röjande. 

Detta visar på den vikt som lagstiftaren lagt på personen i första ledet, det vill säga den som 

”läcker” insiderinformationen. När det däremot kommer till mottagaren är det ett tyngre 

bevisläge för åklagaren som fortsättningsvis måste påvisa att mottagaren faktiskt förstått eller 

borde förstått att denne mottagit insiderinformation för att kunna dömas.   

 

5.2.6 Rådgivning och rekommendation 

Redan genom införandet av IL inträdde förbudet mot rådgivning mot bakgrund av 

insiderinformation. Fick en person insiderinformation kunde denne dömas för insiderbrott om 

han eller hon rådgav en annan person att köpa aktier i anledning av informationen. Den som 

mottog rådet, men inte insiderinformationen, var dock inte förhindrad att köpa. Domstolarna 

har upprepade gånger påpekat även det faktum att det inte spelar någon roll huruvida 

mottogaren förstod att rådet grundande sig på insiderinformation eller ej. Denna reglering har 

enligt mig inte varit optimal vilket kan utläsas i praxis, exempelvis i Tivox-målet och i 

Eurocine-fallet. 

 

Gällande Tivox-målet anser jag att utgången visserligen var korrekt mot bakgrund av lagtextens 

utformning, men även hur anmärkningsvärd den praktiska tillämpningen av regeln har varit 

innan förordningens ikraftträdande och de bevissvårigheter som funnits. Det hade inte varit 

några tvivelaktigheter om rådet kom från en oberoende finansieringsrådgivare. Nu kom rådet 
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från en insider i bolaget och därmed har sannolikt någon form av insiderinformation överförts 

i samband med rådet, men det var svårt för åklagaren att bevisa. Oavsett om så skedde borde 

mottagaren förstått att den rådgivaren grundar sina köp- och säljrekommendationer på viss 

information, förmodligen insiderinformation. Att samma information kunnat fälla rådgivaren 

men inte mottagaren har för mig varit ofattbart. I huvudsak när mottagaren har haft all anledning 

att förstå att rådet grundat sig på insiderinformation och dessutom varit den som faktiskt 

tillägnat sig obehörig vinst och den huvudsakliga part som snedvridit konkurrensen på 

marknaden. Ändringen som skett i samband med förordningens ikraftträdande, där mottagaren 

gör sig skyldig till insiderhandel om denne inser eller borde inse att en rekommendation grundar 

sig på insiderinformation, anser jag som en betydligt bättre reglering. En situation där det inte 

skulle krävas insikt för mottagaren vore självklart orimligt eftersom varje investerare då skulle 

vara förhindrad att agera i enlighet med rekommendationer, till och med från oberoende 

finansieringsrådgivare.  

 

Även i Eurocine-fallet behandlades frågan om insiderbrott mot bakgrund av en 

rådgivningssituation. Där anser jag att hovrätten gjorde ett missvisande uttalande när den 

konstaterade att Schröder inte borde haft något intresse i att ge råd eller röja informationen till 

Fylking. Här ska framhållas att något krav där intresset ska vägas in varken har funnits i MmL, 

eller har införts nu i förordningen.  

 

5.2.7 En icke överensstämmande svensk nationell lagstiftning 

Att inga större ändringar skedde i MmL vid förordningens ikraftträdande, i synnerhet när 

flertalet remissinstanser framhöll behovet av detta, anser jag är anmärkningsvärt. Visserligen 

har förordningen företräde framför MmL, men lagen är fortfarande gällande. Att ha en svensk 

nationell lag som inte överensstämmer med en förordning kan ge upphov till förvirring bland 

alla marknadens parter och då resultera i oförutsägbarhet och rättsosäkerhet. Det kan således 

påverka den svenska rättstillämpningen. Vissa bestämmelser i MmL skulle möjligtvis kunna 

tolkas i enlighet med förordningen, medan vissa är direkt motstridiga. I MmL har hela tiden 

kravet på att den tilltalade ska ha fått insiderinformationen funnits kvar, vilket är en formulering 

som inte överensstämmer med förordningens förfoganderekvisit. Jag ifrågasätter även 

regeringens invändning om att det redan finns regler i MmL som motsvarar förordningens 

undantagsregler.94 Exempelvis skulle en emissionsrätt vara förbjuden att utnyttja enligt 

                                                           
94 Se s. 38-39. 



49 
 

förordningen om denna kan utlösa förordningens handelsförbud, vilket uttryckligen inte skulle 

vara förbjudet enligt MmL, jämför 5 § 1 st. 8 p. MmL.  

 

En annan situation som uppstod i och med förordningens ikraftträdande och där denna och 

MmL ställer olika krav är vid situationen då någon står åtalad för olagligt röjande av 

insiderinformation. Enligt förordningen krävs ingen insikt i informationens egenskap som 

insiderinformation för att kunna göra sig skyldig till olagligt röjande av insiderinformation, om 

röjandet sker av någon person i 8.4 1 st. i förordningen. En sådan insikt krävs ju däremot enligt 

MmL. Detta visar på ännu en direkt motstridig bestämmelse mellan dessa författningar.  

 

I och med den aktuella situationen finns således möjlighet att en person går in i en gällande lag 

och får en osann uppfattning om rättsläget. Det bör, enligt min mening, inte kunna vara möjligt 

att gemene man inte kan förlita sig på en giltig lagbestämmelse.  

 

Regeringen har insett problematiken med att ha en nationell lag som inte överensstämmer med 

förordningen varför detta är under behandling genom förslaget till LSMV. Att denna nationella 

lagändring sker anser jag passande och viktigt – det anmärkningsvärda är snarare varför det inte 

skett tidigare. Om LSMV träder ikraft kommer viss harmonisering med förordningen att ske, 

men det kommer även fortsättningsvis föreligga bestämmelser där olikheter råder. Ett exempel 

på dessa olikheter är avsaknandet av ett utnyttjanderekvisit i LSMV. Dessutom föreslås att det 

i LSMV införs ett krav på att någon ”har” insiderinformation för att handelsförbudet ska 

aktualiseras, istället för att införa ett förfoganderekvisit i enlighet med förordningen. Det må 

vara färre direkta konfliktsituationer än med MmL men att överhuvudtaget ha olika rekvisit är 

enligt mig ofattbart eftersom förordningen i alla lägen kommer att ha företräde framför LSMV 

vid en eventuell konflikt. Uppstår en konfliktsituation har den svenska regeringen endast slösat 

resurser på att utforma en icke överensstämmande nationell lag.  

 

5.2.8 Anmälningsskyldighetens förändring 

Även AnmL har ändrats över tid och i och med förordningens ikraftträdande skedde stora 

ändringar i denna. Anmälningsskyldigheten för insynspersoner var ju den första regleringen på 

området och uppkom ju redan på 1970-talet.  Den omfattade då framförallt de ledande 

befattningshavarna, deras makar och omyndiga barn. Även personkretsen av 

anmälningsskyldiga har utökats över tid och idag är även släktingar med delat hushåll som 

personen i ledande ställning omfattade av denna skyldighet.  
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En närstående person som omfattas av anmälningsskyldigheten, i och med förordningens 

ikraftträdande, och som jag anser är värt att kommentera är just personerna som har delat 

hushåll med personen i ledande ställning. I AnmL räckte det endast att en närstående hade delat 

hushåll sedan ett år tillbaka med den anmälningsskyldige, för att den anmälningsskyldige var 

skyldig att anmäla den närståendes innehav. Idag krävs det att personen som delar hushåll är en 

släkting och har bott i samma hushåll som personen i ledande ställning i minst ett år tillbaka. 

Jag tycker detta är ett långtgående krav. Endast den omständigheten att två personer har bott 

tillsammans under ett år – släkt eller ej – talar inte för att dessa är fullständigt medvetna om 

varandras ekonomiska engagemang. Det bör i sådana fall vara minst lika befogat att 

anmälningsskyldigheten ska innefatta en nära vän. Dock tycker jag nuvarande reglering är 

bättre, jämfört med innan förordningen, då släktingar som bor tillsammans bör kunna krävas 

vara någorlunda mer insatta i varandras ekonomi än exempelvis en okänd, inneboende person 

och den anmälningsskyldige. Dessa kanske inte hade någon som helst nära koppling, mer än ett 

delat boende på grund av rådande bostadsbrist.  

 

Jag anser ändå generellt att AnmL tidigare lydelse, innan direkta hänvisningar till förordningens 

anmälningsregler infördes, var tydligare skrivna än förordningens motsvarigheter. 

Förordningen föreskriver exempelvis att ”Personer i ledande ställning, samt dem närstående 

personer, ska underrätta emittenten…” Betyder denna formulering att det är de närstående som 

ska underrätta, eller är det i likhet med tidigare lydelse i AnmL, att deras innehav ska likställas 

med personen i ledande ställning och att därmed personen i ledande ställning ska underrätta? 

Skrivelsen är för mig otydlig men vid en ren tolkning av ordalydelsen bör det uppfattas så att 

det är de närstående personerna som ska anmäla sina innehav själva. 

 

Även vad som ska uppfattas med ”transaktionsdatum” är för mig inte helt tydligt. Genom en 

tolkning av ordalydelsen kan detta förstås när själva transaktionen sker, det vill säga när 

betalning av aktierna görs, och inte när avtal ingås som AnmL föreskrev. Däremot, i enlighet 

med Finansinspektionens yttrande, bör detta fortfarande förstås som att anmälan ska ske inom 

tre dagar efter dess att avtal ingicks.95 Detta ordval är enligt mig missvisande och jag förmodar 

att det inom kort kommer ett rättsligt avgörande där tolkning ges.  

 

                                                           
95 Se s. 40. 
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Frågan jag ställer mig är, när den största delen av AnmL ändrades i samband med förordningens 

tillkomst där vissa bestämmelser upphävdes och direkta hänvisningar gjordes till förordningen, 

varför inte liknande hänvisningar skedde redan i MmL? Att lagstiftaren till viss del insett detta 

nu är positivt, men det är ett halvt år försent. Sverige har under denna tid tvingats handskas med 

en oförutsägbar och därmed rättsosäker insiderlagstiftning. Som nämnts ovan är denna 

problematik fortfarande inte löst till fullo, men det är till synes en förbättring som väntas ske. 

 

5.3 Avslutande kommentarer 

Trots att insiderlagstiftningen ändrats ett flertal gånger genom historien och att det därmed 

funnits många tillfällen att förbättra och förtydliga rekvisiten har detta inte skett till fullo. Att 

lämna en alltför utförlig förklaring till varje enskilt rekvisit medför samtidigt en risk att en 

lagbestämmelse inte omfattar vissa nytillkomna situationer. Det här är ett rättsområde som 

visserligen måste ha möjlighet att ändras snabbt i och med alla samhällsförändringar som sker, 

men att utelämna förklaringar till rekvisit resulterar snarare i oförutsägbarhet och 

rättsosäkerhet.  

 

Varken åklagarna eller domstolarna har haft det lätt när mål som dessa tas upp till prövning. I 

många av de presenterade fallen ovan fördes anmärkningsvärda resonemang av domstolarna 

och åklagarna tampades med bevissvårigheter.  

 

Jag anser inte att förordningen har gett upphov till något genombrott på området. Genom många 

av ändringarna i bestämmelserna som diskuterats ovan kommer åklagaren visserligen få lättare 

att bevisa att brott av detta slag har begåtts, men det saknas tolkningsmaterial till många av 

rekvisiten. Det krävs praktisk vägledning för att alla parter i samhället ska vara införstådda med 

hur bestämmelserna och dess rekvisit ska förstås. Därför behövs det fler domstolsavgöranden.  

Därtill behövs en med förordningen överensstämmande svensk nationell insiderlagstiftning – 

inte minst för att uppnå två bland de viktigaste svenska rättsgrundsatserna: förutsebarhet och 

rättssäkerhet. 

 

 



52 
 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck  

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 1971:130 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om registrering av 

aktieinnehav. 

Prop. 1984/85:157 Med förlag till lag om värdepappersmarknaden. 

Prop. 1990/91:42 om insiderhandel.  

Prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. 

Prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk. 

Prop. 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs. 

Prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.  

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 1970:38 Förtrolig företagsinformation och börshandel, Åtgärder till förebyggande av 

missbruk.  

SOU 1984:2 Värdepappersmarknaden, Betänkande av värdepappersmarknadsutredningen.  

SOU 1989:72 Värdepappersmarknaden i framtiden, Betänkande av 

värdepappersmarknadskommittén.  

SOU 2004:69 Marknadsmissbruk.  

SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II.  

 

Departementsserien (Ds) 

Ds 2000:4 Ny insiderlagstiftning m.m. 

 

Offentligt tryck från EU 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 

marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG. 

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

 



53 
 

 
Rättspraxis  

Avgöranden från Högsta domstolen 

NJA 2008 s. 292.  

NJA 2013 s. 7.  

 

Hovrättsavgöranden 

Svea hovrätts beslut 2010-06-01, mål nr B 4911-09.  

Svea hovrätts beslut 2010-11-17, mål nr B 422-09.  

Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2014-05-14, mål nr B 3259-12. 

Göta hovrätts beslut 2014-06-13, mål nr B 2852-13.  

Svea hovrätts beslut 2014-11-06, mål nr B 10277-13.  

Svea hovrätts beslut 2016-03-07, mål nr B 813-15. 

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål C-384/02, Grøngaard och Bang, (stora avdelningen) den 22 november 2005 (Begäran om 

förhandsavgörande). 

 

Mål 6/64, Costa mot E. N. E. L., den 15 juli 1964 (Begäran om förhandsavgörande). 

 

Litteratur  

Af Sandeberg, Catarina, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Uppsala, 

Iustus Förlag AB, 2002. 

 

Af Sandeberg, Catarina, Från anmälningsplikt till marknadsmissbruk – Insiderregleringens 

utveckling i svensk rätt, i Norée, Annika (red.), festskrift till Madeleine Leijonhufvud första 

upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 6-7.  

 

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, femte upplagan, Stockholm, 

Norstedts Juridik AB, 2014. 

 

Elofsson, Sigurd, Engstedt, Robert, Falck, Mattias och Ljug, Fredrik, Insiderinformation 

hantering och kontroll, första upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2013. 



54 
 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 

argumentation, Tredje upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2015. 

 

Sjöblom, Nils, Insiderbrott – några anteckningar i anslutning till senare års praxis, i Svensk 

Juristtidning, häfte 4 2012, s. 384.  

 

Övriga källor 

Finansinspektionen [http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-

av-insynshandel-och-loggbok/] 2016-11-17. 

http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok/
http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok/

