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FÖRORD 
 
 
Denna C-uppsats, som omfattar 10 poäng, är resultatet av ett examensarbete som skrivits 
under våren 2006 i ämnet rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Eftersom vi är 
intresserade av den finansiella marknaden så såg vi uppsatsen som en chans att fördjupa 
oss i vilka lagar och regleringar som styr insiderhandel och marknadsmissbruk. Detta 
ledde till att vi valde att skriva vår uppsats inom det området. 
 
 
Luleå den 25 maj 2006 
 
 
 
 
 
Johan Boström   Johan Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
 
Aktiemarknaden fyller en viktig funktion genom att förmedla kapital från placerare till 
företag med behov av kapital för investeringar. För att aktiemarknaden ska kunna 
förmedla kapitalet på ett så bra sätt som möjligt är det av största vikt att aktiekurserna 
reflekterar all tillgänglig information, det vill säga att marknaden är effektiv. Vår 
ambition med denna uppsats har varit att redogöra för svensk lagstiftning gällande 
marknadsmissbruk. Vi har även på ett tydligt sätt belyst och utvecklat det tankar som lett 
fram till den nya lagen om marknadsmissbruk och hur denna är utformad, samt tittat 
närmare på det brott som har direkt anknytning till lagstiftningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The stockmarket serves an important purpose by mediating capital from investors to 
companies who need capital for investments. For the stockmarket to mediate the capital 
the best way possible the most important thing is that the stock-exchange rate reflects all 
available information, that is the market is effective. Our ambition with this essay has 
been to describe the swedish law regarding market abuse. We have also in a clear way 
tried to illustrate and describe the thoughts that lead  to the new law of market abuse, and 
how it´s designd. We have also been taking a closer look of the crime who have directly 
connection to the law. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel är vår ambition att väcka intresse för och introducera det ämne 

vår uppsats behandlar. Vi kommer att presentera vårt problem och syftet med 

undersökningen. Det inledande kapitlet omfattar även studiens avgränsningar, metod och 

avslutas med en disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
Aktiemarknaden fyller en viktig funktion genom att förmedla kapital från placerare till 
företag med behov av kapital för investeringar. För att aktiemarknaden ska kunna 
förmedla kapitalet på ett så bra sätt som möjligt är det av största vikt att aktiekurserna 
reflekterar all tillgänglig information, det vill säga att marknaden är effektiv. (Johansson, 
2000) Det som styr börsen är utbudet av och efterfrågan på kapital. Utbud och efterfrågan 
befinner sig aldrig i balans, vilket är nyckeln till konjunkturrörelserna i ekonomin och 
fluktuationerna på aktiemarknaden. (Ohlson, 1995 s. 34) 
 
Aktiehandel har blivit en allt populärare sparform mycket beroende på den goda 
utvecklingen på börsen under 1990-talet. Under tider börsen går bra är det inte svårt att 
göra aktievinster, då enskilda aktier sällan går emot börsutvecklingen under en längre 
börsperiod. Detta har lett till att det numera inte bara är de stora institutionerna och 
fondbolagen som handlar med aktier, utan att även allt fler privatpersoner har valt aktier 
som sparform. En annan bidragande orsak till det ökande intresset för aktier bland privat-
personer är att vi numera har möjlighet att göra aktiva val när det gäller att placera en del 
av våra pensionspengar. Eftersom allmänheten är delaktig i handeln på aktiemarknaden är 
det väsentligt att motverka insiderbrott och informationsasymmetrier på marknaden. Det 
innebär att informationen inte är jämnt fördelad på marknaden, vilket leder till kostnader 
för att skaffa information. (Edman, 1998) 
 
Insiderbrott är en följd av att insiders besitter mer information än marknaden och 
utnyttjar detta. Det finns en risk för placerare att göra dåliga affärer om de handlar med 
insidern. Allmänhetens förtroende sjunker alltså och det innebär att investerare kräver 
högre avkastning för att placera i aktier med hög sannolikhet för insiderbrott. Den nya 
insiderlagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2005 har skärpts i och med att tidigare 
insiderlagar fått kritik för att ha varit för tama. Den lagstiftning som idag har till uppgift 
att motverka insiderhandel är Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med 
finansiella instrument (2005:377) i fortsättningen kallad LOM.  
 
Insiderlagstiftningen är ett viktigt verktyg för att behålla allmänhetens förtroende för den 
finansiella marknaden. Förutom insiderlagarna finns också en självreglering på 
marknaden. Många personer och företag vill undvika badwill. De har antingen helt 
undvikit att investera i aktier eller byggt upp interna rutiner som till exempel innebär att 
anställda måste få klartecken av företaget innan en privat affär får genomföras. (Prop. 
1999/2000:109, s.39-40)  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att i huvuddrag redogöra för gällande svensk rätt avseende 
en kategori av i Sverige förekommande ekonomiska brott, nämligen insiderbrott. Samt 
presentera den nyvunna kunskap som legat till grund för den nya lagen om marknads-
missbruk. 
 

1.3 Metod 
 
För att redogöra för gällande svensk rätt har vi använt en traditionell juridisk metod som 
består i att granska lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Då det i princip ingen 
rättspraxis funnits att tillgå har stor vikt legat vid att studera lagtext och förarbeten. Det 
finns även relativt många böcker skrivna om ämnet så doktrin har också fått en betydande 
roll. Övriga källor som använts har främst varit rapporter från Finansinspektionen. 
 
För att hitta litteraturen har vi främst använt oss av litteratursökning både i Luleå tekniska 
universitets sökverktyg Lucia och i det nationella sökverktyget Libris. Vi har även sökt i 
juridiska databaser såsom Rixlex, Infolex och Karnov. Sökord som har använts är: 
insiderlagstiftning, marknadsmissbruk, insiderhandel, ekonomisk brottslighet och 
Pinkertonaffären. Det insamlade materialet har sedan kritiskt granskats. 
 

1.4 Disposition 
 
I första kapitlet ger vi en inledande beskrivning av vårt problemområde där vi motiverar 
ämnesvalet. Problemdiskussionen bygger på att läsaren skall få grepp om vilka 
forskningsfrågor vi bygger undersökningen på, i detta kapitel redogör vi också för 
undersökningens syfte. Kapitel två beskriver ekonomisk brottslighet i allmänhet och i 
tredje kapitlet redogör vi för termen marknadsmissbruk. I kapitel fyra redogörs för 
gällande svensk rätt i ämnet och i femte kapitlet går vi igenom de förändringar som 
föranlett en hårdare lagstiftning. Efter detta följer ett kapitel med diskussion/slutsatser 
och längst bak återfinns de referenser vi använt oss av för att skriva uppsatsen.  
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2 ALLMÄNT OM EKONOMISK BROTTSLIGHET 
 
Syftet med detta kapitel är att läsaren skall få en kort introduktion till ämnet ekonomisk 

brottslighet, vidare förklaras också begreppen ekonomisk brottslighet och insider. 

Slutligen förklaras även det övergripande syftet med finansiell reglering och tillsyn. 
 

2.1 Bakgrund 
 
Finansiella produkter och tjänster används av alla. Kvaliteten på dessa tjänster och på 
dem som producerar dessa har stor betydelse för människors liv och vardag. Den snabba 
utvecklingen av det finansiella tjänsteutbudet och dess distributionsformer gör att allt fler 
människor kommer i kontakt med ett växande spektrum av finansiella produkter och 
ställs inför fler och fler val och ställningstaganden. Konsumenten har ofta ett påtagligt 
kunskaps- informationsunderläge gentemot producenten. Det beror på flera saker. För det 
första spelar komplexiteten i de finansiella produkterna en stor roll, och många finansiella 
produkter har komplicerade avtalsvillkor eller är svåra att värdera, exempelvis optioner 
och warranter. För det andra spelar tidshorisonten en stor roll – pensionssparande i en 
bank eller i ett livbolag binds upp under många år för ”leverans” långt fram i tiden. För 
det tredje spelar värdenas storlek en roll. Livsparande är exempel på en finansiell tjänst 
som kännetecknas av såväl hög komplexitet, lång placeringstid som stort värde. En annan 
aspekt, som också utgör en del av komplexiteten, är att finansiella tjänster är en rörlig 
materia – räntor och kurser, skatteregler m.m. förändras ständigt, ibland också dramatiskt. 
Hanteringen av den sortens förändringar utgör oftast en central del av den tjänst kunden 
köper. Samtidigt försvårar detta för konsumenten att ens i efterhand få veta om produkten 
varit ”bra” eller ”dålig” och om detta i så fall varit producentens förtjänst respektive fel. 
Det är också ofta svårt för kunden att se och värdera de verkliga, totala kostnaderna för 
den typen av finansiella tjänster. (FI Marknadstillsyn 2006:04) 
 
En viktig drivkraft i utvecklingen av finansiella produkter har varit de förändrade 
sparbehoven och sparandemönstren. En faktor i det sammanhanget har varit 
förändringarna i pensionssystemet. Detta har inneburit att aktiesparandet, i dess olika 
former, nu har blivit en angelägenhet för en överväldigande majoritet av den vuxna 
befolkningen – enligt en undersökning som Aktiefrämjandet genomförde 2003, steg 
andelen svenskar som direkt eller indirekt ägde aktier från 44 procent 1993 till 84 procent 
2003. Den radikalt lägre inflationstakt som etablerats sedan början av 1990- talet, 
tillsammans med förändringar i skattesystemet, har sannolikt också bidragit till ett ökat 
finansiellt sparande. En annan drivkraft är den förändrade informationsteknologin som 
har gjort det möjligt för företagen att erbjuda ett bredare produktutbud som samtidigt 
blivit enklare att ta del av för kunderna. Andra drivkrafter har varit avreglering och 
internationalisering. Exempelvis kan svenska konsumenter numera direkt via Internet 
köpa och sälja aktier och fondandelar som placeras i marknader över hela världen. 
Konsumentskyddet handlar alltså i grunden om att skydda konsumenten från 
producentens informationsövertag. Det innebär däremot inte att konsumenterna ska 
skyddas från sig själva. Konsumentskydd ska inte övergå i förmynderi. Hushåll och 
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företag ska inte hindras från att ta finansiella risker, vare sig det handlar om krediter, 
försäkringar eller placeringar, och ska heller inte skyddas från de förluster som kan 
uppstå om utvecklingen inte blir som man hoppats. Uppgiften är att se till att 
konsumenten får ett korrekt bemötande och relevant information så att han eller hon 
medvetet och utifrån sina egna förutsättningar kan välja vilka risker som ska tas. (FI 
Marknadstillsyn 2006:04) 
 
 
Hushållens finansiella sparande 1985, 1995 och 2005, Miljarder kr 
 

 
 
Källa: SCB. 
Data avser hushållen, exkl. intresseorganisationer. Posten ”övrigt” består främst av allemans- och riksgälds-
sparande samt hushållens lån till finanssektorn. 
 

2.2 Begreppet ekonomisk brottslighet 
 
I en rapport från Brottsförebygganderådet (1:2002) anses att ekonomisk brottslighet utgör 
ett kriminologiskt samlingsbegrepp för vilket det i Sverige inte finns någon direkt 
vedertagen definition. I en mycket allmän och vid betydelse kan ekonomisk brottslighet 
definieras som alla brott begångna med ekonomiska motiv. Enligt ett snävare och mer 
vanligt förekommande synsätt avses företagens brottslighet, där brottet sker för vinnings 
skull inom en för övrigt lagligt bedriven näringsverksamhet. Vidare är brotten ofta 
kvalificerade i så måtto att de rör stora ekonomiska eller samhälleliga värden. Sverige 
utgör som bekant en marknadsekonomi och det anses att en stor del av den ekonomiska 
brottsligheten är inriktad mot att skaffa sig fördelar, både ekonomiska och 
konkurrensmässiga, på marknaden. Företeelsen ekonomisk brottslighet framstår ofta som 
relativt heterogen med avseende på det stora regelkomplex som företagen omfattas av. 
Detta resulterar i att den ekonomiska brottsligheten ytterst omfattar flera hundra 
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regelsystem. Av bland annat tradition brukar dock den ekonomiska brottsligheten i 
Sverige beskrivas som ett kärnområde som innehåller olika brottstyper. De brottstyper 
som avses är skattebrott, missbruk av associationsformer innefattande exempelvis 
insiderbrottslighet samt brott i Brottsbalkens elfte kapitel vilket också innefattar 
bokföringsbrott och konkursrelaterad brottslighet.  
 

2.3 Ekonomisk brottslighet förödande för förtroendet 
 
De fenomen och störningar som på olika sätt skadar förtroendet på finansmarknaderna 
handlar ofta om dålig kvalitet på informationen, oklara ansvarsförhållanden och regler 
och dålig hantering av intressekonflikter hos aktörer som i grunden är seriösa. Detta kan 
vara problematiskt nog, men i fall där aktörerna agerar medvetet brottsligt blir givetvis de 
här problemen ännu mer dramatiska. Finansföretag har alltid varit särskilt intressanta 
måltavlor för brottslig verksamhet, av det uppenbara faktum att det i dessa företag 
ansamlas stora finansiella tillgångar. Men dessa är också av andra skäl utsatta för 
brottslighet. Dels kan det inom finansföretag, på samma sätt som inom andra företag, 
bedrivas brottslig verksamhet, med eller utan ledningens goda minne, dels kan 
finansföretag utnyttjas av extern brottslighet; penningtvätt är det typiska exemplet på 
detta. I detta senare avseende har finanssektorn ur ett samhällsperspektiv en speciell och 
central betydelse. Därför finns också särskilt starka skäl att bekämpa brottslighet inom 
finansområdet. Till detta kan läggas att det finns ”bluff-företag” som uppträder som 
finansiella företag och på finansiella marknader i syfte att lura sparare. (FI Marknads-
tillsyn 2006:04) 
 
I varje fall hittills har de svenska finansföretagen ha varit ganska förskonade från den här 
typen av problem. Men det finns skäl till ökad uppmärksamhet. Ett är att problemen 
förefaller öka på det internationella planet. Därmed kommer svenska företag att 
exponeras för brottsliga angrepp i takt med att finansmarknaderna internationaliseras. Ett 
annat är att den finansiella sektorns verksamhet, direkt och indirekt, får allt större vikt 
och betydelse i samhället – därmed blir också de potentiella skadeverkningarna större. 
Vidare kan den snabba tekniska utvecklingen och utvecklingen av allt fler och alltmer 
komplexa finansiella produkter i vissa avseenden också innebära ett ökat spelrum för 
brottslig verksamhet. (Ibid) 
 
Om den finansiella sektorn i större omfattning skulle komma att ”infekteras” av 
ekonomisk brottslighet skulle detta innebära mycket svåra förtroendeskador som det 
skulle ta lång tid att reparera. Det skulle handla om stora effektivitetsförluster med 
omfattande samhällsekonomiska skadeverkningar. (Ibid) 
 

2.4 Begreppet insider 
 
När en individ med tillgång till värdefull icke offentlig information köper eller säljer 
värdepapper betecknas detta som insiderhandel. Förutsättningen för insiderhandel är att 
insiderinformation utnyttjas. I allmänhet definieras insiderinformation som icke offentlig 
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information eller allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligen påverka kursen 
på ett värdepapper. Traditionellt har begreppet ”insider” betecknat individer med 
insynsposition i företag och med omedelbar och regelbunden tillgång till företagsspecifik 
information. Utnyttjandet av detta informationsövertag har förbjudits både i USA och 
Europa. Hanteringen av insiderhandel skiljer sig dock åt mellan Europa och USA. Till 
skillnad från USA har lagstiftarna i Europa definierat insiderhandel. (Hetzler 2000 s. 43)  
 
Den rättsliga utvecklingen under de senaste decennierna har resulterat i en successiv 
vidgning av insiderbegreppet. Handelsförbudet har utvidgats från att enbart ha omfattat 
individer med insynsposition till att även omfatta individer som tipsats eller på annat sätt 
erhållit informationen. Lagstiftningen omfattar inte bara traditionella företagsinsiders, 
som t.ex. styrelseledamöter, högre chefer och tjänstemän, utan omfattar en mycket bred 
grupp. Vem som är att betrakta som ”insider” bestäms nu, till skillnad från tidigare, av 
ursprunget på informationen. Även offentliganställda och journalister kan omfattas av 
lagstiftningen (Wesser 2001 s. 60) 
 
Från ett ekonomiskt perspektiv är insiderinformation synonymt med asymmetrisk 
information. Det vill säga parterna i en transaktion har olika mycket information om 
varan i fråga. Informationsasymmetri av detta slag är inte på något sätt ovanligt, utan bör 
betraktas som mera eller mindre vanligt förekommande på alla marknader. (Akelof 1970) 
Den relevanta ekonomiska frågan är huruvida asymmetrin är tillräckligt allvarlig för att 
förorsaka ett marknadsmisslyckande. Även utan insiderinformation torde situationer med 
asymmetrisk information uppstå regelbundet. Det faktum att individer har olika förmåga 
att tolka och analysera allmänt tillgänglig information ger upphov till asymmetrisk 
information på marknader. Det vill säga, även mellan outsiders kommer informationen 
vara asymmetrisk. Av denna anledning tillåts handel under informationsasymmetri så 
länge den baserar sig på överväganden och analyser av allmänt tillgänglig information. I 
praktiken torde det dock vara svårt att skilja mellan insiderinformation och information 
baserad på analys av allmänt tillgänglig information. Vad som är insiderinformation 
bestäms av informationens ursprung. Det som i praktiken är kurspåverkande information 
kan vara mycket diffust och otydligt. (Wesser 2001 s. 60) 
 

2.5 Varför marknadstillsyn? 
 
I en rapport från Finansinspektionen (Marknadstillsyn 2006:4) beskrivs det övergripande 
syftet med all finansiell reglering och tillsyn vara att finansiella system och marknader 
ska fungera på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt. Finansmarknaderna har vissa 
speciella risker och problem som aktörerna inte fullt ut kan hantera själva. De 
förekommer framförallt två problem: dels riskerna för stabiliteten i systemet som helhet, 
dels de speciella konsumentskyddsaspekterna. Detta är skälet till att finansiella företag 
och marknader är kringgärdade av speciallagstiftning och tillsyn på ett sätt som inte har 
särskilt många motsvarigheter i andra branscher. 
 
Finansiell tillsyn arbetar utifrån två infallsvinklar för att hävda målen att skydda både 
”systemet” och konsumenten. Den ena handlar om att övervaka de enskilda finansiella 
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företagens stabilitet, med fokus på förhållanden som kapitalstyrka, ledning, riskhantering 
etc. Detta kallas stabilitetstillsyn. (Ibid) 
 
Den andra infallsvinkeln är hur finansiella aktörer uppträder på de olika finansiella 
marknaderna och i de gemensamma infrastrukturer som byggs upp kring dessa 
marknader. Det gäller också, och inte minst, hur aktörerna informerar och behandlar sina 
kunder. Detta har Finansinspektionen valt att kalla marknadstillsyn och det är detta 
område som behandlas i denna rapport. (Ibid) 
 
Marknadstillsynen har två syften. Det första är att främja väl fungerande finansiella 
marknader, genom att arbeta för att det finns fungerande uppföranderegler, fungerande 
infrastruktur för information och handel och god genomlysning. Det underbygger ett 
förtroende som är nödvändigt för att marknaderna ska fungera effektivt. Det andra är att 
upprätthålla ett gott konsumentskydd i meningen att konsumenter och investerare får 
korrekt och relevant information och rimliga villkor. (Ibid) 
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3 ALLMÄNT OM MARKNADSMISSBRUK 
 
Detta kapitel har till uppgift att beskriva och redogöra för begrepp som sätts i samband 

med insiderlagstiftningen. Slutligen återfinns även en redogörelse för när insiderbrott är 

vanligast förekommande. 

 

3.1 Marknadsmissbruk 
 
När man pratar om insiderhandel nämner man ofta ordet marknadsmissbruk. Man kan tro 
att dessa begrepp har samma innebörd men faktum är att marknadsmissbruk per 
definition har en vidare innebörd än insiderhandel. Med marknadsmissbruk avser man ett 
handlande där ett subjekt ”missbrukar” marknaden till sin eller någon annans fördel. 
 
I propositionen 2004/05:142 innefattar begreppet marknadsmissbruk insiderhandel, 
röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. En djupare genomgång 
av dessa följer senare i detta kapitel. Af Sandeberg (2002 s. 17-18) förklarar innebörden 
av ordet marknadsmissbruk på detta sätt: 
 

� Missbruk av information: information som om den blev offentlig, skulle vara 
relevant vid beslut om villkoren för en transaktion. 
 

� Missledande information: agerande som orsakar vilseledande eller felaktig 
föreställning om priset eller värdet, efterfrågan eller utbud av en aktuell 
investering. 
 

� Marknadsstörning: handling där någon med avsikt stör eller skulle kunna störa 
marknaden. 

 

3.2 Insiderhandel 
 
I Sverige och i de flesta industrialiserade länder är det accepterat att insiderhandel är 
straffrättsligt sanktionerat. Det är en allmän övertygelse att insiderhandel skulle bli 
omfattande på en oreglerad marknad. I Sverige är lagstiftaren av den åsikten att det är 
nödvändigt att reglera insiderhandel för att upprätthålla aktörers förtroende på 
marknaden. (Af Sandeberg 2002 s.36-37) Förbudet mot insiderhandel gäller enbart 
handel som sker på värdepappersmarknaden. Sker handel av finansiella instrument 
utanför den reglerade marknaden, t.ex. i små familjeföretag där aktörerna själva gör upp 
om priset, kan istället bland annat brottsbalkens bestämmelser om bedrägeri bli 
tillämpbara. (Wesser 2001 s. 60-61) 
 
Af Sandeberg (2001 s. 2) anser att ordet ”insider” används i den moderna terminologin 
för att beskriva ett subjekt som är i besittning av icke offentligjord kurspåverkande 
information. Denna information är förbjuden att användas för egen eller annans vinning, 



ALLMÄNT OM MARKNDSMISSBRUK 

 

 - 9 - 

det vill säga subjektet är underkastad insiderlagstiftningens regler. Wesser (2001 s. 60) 
menar vidare att en insider kan t.ex. vara en person som har ett styrelseuppdrag och på så 
vis kan tillskansa sig icke publicerad information, eller en person som genom sitt arbete 
på annat sätt får tillgång till icke publicerat material. En insider har med andra ord 
tillgång till information som ej är publicerad och genom detta kan insidern utnyttja sin 
ställning och skapa sig stora vinstmöjligheter samt begränsa sin risk för eventuella 
förluster.  
 
Enligt Ekobrottsmyndigheten är insiderlagstiftningen till för att förhindra personer som 
genom sin anställning, uppdrag eller annan befattning, har kunnat förse sig med 
information som ej är offentliggjord och som är av kurspåverkande natur, att använda 
informationen för att idka handel med finansiella instrument. Detta varken för egen eller 
annans del. Den som har sådan information får heller inte använda informationen till att 
med råd eller på annat liknande sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring av 
värdepapper. (2§ LOM) 
 

3.3 Röjande av insiderinformation 
 
Den som genom sin anställning har tillgång till insiderinformation och utan behörighet 
avslöjar denna information har således gjort sig skyldig till röjande av insideinformation. 
Den som på uppdrag, anställning eller annan befattning har fått tillgång till information 
som kan påverka kursen på finansiella instrument och som röjer denna information utan 
tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Den som röjer informationen i 
samband med att den blir offentlig döms ej till ansvar. (7§ LOM) 
 
Af Sandeberg (2002 s. 105) menar att grundprincipen för skapandet av denna lag, är att 
motverka spridningen av insiderinformation och att de människor som i sitt arbete har 
behov av att tillgå insiderinformation ska ha tillgång till den.  
 

3.4 Otillbörlig marknadspåverkan 
 
Af Sandeberg (2002 s. 127) anser att med otillbörlig marknadspåverkan menas att någon 
avsiktligen genom sitt agerande försökt att manipulera kursen av ett finansiellt 
instrument. Otillbörlig marknadspåverkan kan åstadkommas på flera olika sätt t.ex. 
genom att sprida vilseledande uppgifter om ett aktiebolag, felaktigt bokslut eller att 
tillgången av en aktiesort otillbörligt styrs på en marknad. Förutsättningen för att ett brott 
ska ha begåtts är att handel har ägt rum på värdepappersmarknaden med avsikt att 
otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument. 
 
I den svenska lagtexten beskrivs otillbörlig marknadspåverkan i 8§ (LOM) på följande 
vis: 
 
“Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han 

eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för 
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handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av 

sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan. För otillbörlig 
marknadspåverkan döms också den som vid handel på värdepappersmarknaden eller 

annars förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda 

på sätt som anges i första stycket.” 

 

3.5 När förekommer insiderbrott 
 
Det är svårt att redogöra för när insiderbrott vanligast förekommer, men från en rapport 
från finansinspektionen (25 januari 2002) har följande omständigheter utpekats som de 
tillfällen då insiderbrott är vanligast förekommande: 
 

� Delårsbokslut där ny information presenteras 
 

� Företagsförvärv eller sammangående 
 

� Vinstvarning eller annan företagsnyhet 
 
Dessa händelser kan ha kurspåverkande effekt och personer som då har insider-
information d.v.s. innan händelsen inträffat eller publicerats, kan följaktligen utnyttja 
detta till sin fördel. 
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4 GÄLLANDE SVENSK RÄTT 
 
I detta kapitel får läsaren en inblick i de rättsliga regleringar av insiderhandel som råder 

i Sverige. Kapitlet inleds med en bakgrund till regleringen, vidare följer en redogörelse 

av svensk rätt för att sedan avslutas med de kritiska röster som väckts mot lagstiftningen. 
 

4.1 Kort bakgrund om insiderlagstiftningen 

 
Under 1970-talet kom den första lagstiftningen som behandlade insiderhandel. Lagen 
innebar i korthet att vissa personer var skyldiga att anmäla sina innehav och förändringar 
i innehaven gällande noterade aktiebolag till den som förde aktieboken, nämligen bolaget 
eller Värdepapperscentralen. De första begränsade förbuden mot insiderhandel, så kallat 
handelsförbud kom först i mitten av 1980-talet. Det var då Bankinspektionen som var 
skyldiga att föra ett register över personer i insynsställning samt kontrollera att 
handelsförbudet följdes. I början av 1991 kom den första riktiga lagen som behandlade 
insiderhandel (Insiderlagen 1990:1342), denna lag kom till efter ett EG direktiv 
(89/592/EES) och instiftades då Sverige trädde in i EG. Denna lag innehöll såväl förbud 
mot insiderhandel, regler om anmälningsskyldighet till insiderregistret som förbud mot 
korttidshandel. (Af Sandeberg, 2002 s. 62-63) Sedan 1997 omfattar handelsförbudet alla 
finansiella instrument som handlas på värdepappersmarknaden. Samtidigt infördes också 
ett förbud mot otillbörlig kurspåverkan. (Ds 2000:4) 
 
Både på grund av oklarheter i lagens utformning och de finansiella marknadernas 
utveckling har insiderlagstiftningen behövt en översyn. Till exempel har utvecklingen på 
Stockholmsbörsen varit enorm de senaste åren. I början av 1990-talet gjordes omkring 
1000 avslut per dag jämfört med cirka 40 000 för år 2002. Eftersom insiderhandel 
påverkar allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna i negativ riktning är 
insiderlagstiftningen ett viktigt instrument för att behålla allmänhetens förtroende. Därför 
har de krävts att denna lagstiftning ska ses över och anpassas till dagens krav. År 2000 
skärptes lagen ytterligare med Insiderstrafflagen (2000:1086) och Lagen om anmälnings-
skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (2000:1087). Efter detta har ett 
antal nya EG-direktiv kommit till stånd utfärdade av Europa kommissionen för att verka 
för en harmonisering av insiderlagstiftningen i Europa. Detta ledde till propositionen 
2004/05:142 som antogs och en ny lagstiftning kom att gälla från 2005-07-01.  
 

4.2 Gällande svensk rätt 
 
Den lagstiftning som idag har till uppgift att motverka insiderhandel är Lag om straff för 
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (2005:377), förkortat LOM. I 
lagen försöker man förhindra insiderbrott genom regler mot dels användning av 
insiderinformation vid avyttring eller köp av finansiella instrument för egen eller annans 
del, dels otillbörlig kurspåverkan och dels obehörigt röjande av insiderinformation. Lagen 
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ålägger även fysiska personer som anses ha insynsställning i ett aktiebolag, att anmäla sitt 
innehav av finansiella instrument. 
 

4.3 Lagens syfte 
 
Det huvudsakliga målet med insiderlagstiftningen är att skapa effektiva och 
förtroendeingivande marknadsplatser i Sverige som står sig internationellt. Asymmetriska 
marknader där vissa har ett informationsövertag, gör att marknaden blir ineffektiv vilket i 
sin tur leder till att förtroendet för marknaden minskar. Regleringarna vid 
värdepappershandeln verkar alltså i första hand för att effektivisera handeln med 
värdepapper. (FI 25 januari 2002) 
 

4.4 Definitioner 
 
Insiderinformation är det begrepp som är lämpligast att börja med eftersom det styr 
begreppen insider och insiderhandel. Insiderinformation är således ett centralt begrepp. 
Enligt 1§ 1. Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 
(LOM) är insiderinformation: ” information om en icke offentlig eller inte allmänt känd 

omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument”  

 
Med finansiella instrument avses “fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse 

avsedd för handel på värdepappersmarknaden” (1 § 3, LOM) 
 

Fondpapper avser ”aktie och obligation som sådana andra delägarrätter eller 

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersform och 

aktieägarens rätt gentemot den som för hans räkning försvarar aktiebrev i ett utländskt 

bolag (depåbevis)” (1 § 4, LOM) 
 

4.5 Insiderbrotten 
 
Handelsförbudet omfattar alla finansiella instrument som handlas på värdepapper-
smarknaden. (Ds 2000:4). Insiderbrotten omfattar den som på grund av anställning 
uppdrag eller annan befattning erhållit insiderinformation samt den som fått 
insiderinformation angående ett bolag som han är aktieägare i. Advokater, anställda på 
tryckerier, sekreterare, revisorer och ekonomijournalister är några exempel på 
anställningar som kan ge sådan information. Även personer med korta uppdrag, som till 
exempel konsultarbete omfattas av denna regel. Förutom denna personkrets omfattar 
handelsförbudet den som på annat sätt anges i 2 § (LOM) fått insiderinformation. Detta 
innebär att alla som besitter insiderinformation varken får förvärva eller avyttra 
finansiella instrument som informationen omfattar genom handel på värdepappers-
marknaden. Förbudet gäller även handel för egen del och för någon annans räkning. 
Ingen av ovanstående personer får heller använda informationen till att ge råd eller på 
något annat sätt motivera någon annan person till handel. 
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Överträdelser mot bestämmelserna ovan går under benämningen insiderbrott och kan leda 
till fängelse i högst två år. Synen på insiderbrott har skärpts och en nyhet i den nya 
lagstiftningen är att straffansvar för ringa insiderbrott införts. Detta brott benämns 
insiderförseelse och för det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Andra graden av insiderbrott är grovt insiderbrott och vårdslöst insiderförfarande. Den 
som döms för dessa brott riskerar fängelse mellan sex månader och fyra år respektive 
böter eller fängelse i högst ett år. (2 §, LOM) 
 
Naturligtvis finns det vissa undantag från handelsförbudet. Exempelvis är det tillåtet att 
göra förlustaffärer. Det är tillåtet att köpa aktier i bolaget när insiderinformationen visar 
på att kursen kommer att sjunka. Optioner eller terminer får dock inte förvärvas då 
informationen tyder på att aktiekursen kommer att sjunka.  
 
I 3 § går att läsa att även personer som genom oaktsamhet begår en gärning som avses i 2 
§ kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Den som av oaktsamhet begår en 
gärning som avses i 2 § döms för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i 
högst ett år. Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar. 
 
4 § anger att för försök till insiderbrott och grovt insiderbrott döms till ansvar enligt 23 
kap: brottsbalken  (BrB) 
 
Enligt 7 § döms den som uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller 
borde inse är insiderinformation, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i 
fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av 
insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år. Om informationen blir allmänt 
känd samtidigt med att den röjs, döms vederbörande inte till ansvar. Observera att det inte 
krävs att mottagaren utnyttjat informationen genom att ha köpt eller sålt finansiella 
instrument för att straffansvar ska uppkomma. 
 
8 § innebär att den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett 
sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra 
villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller 
säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst 
två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet 
med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse 
som grovt, skall fängelse dömas i lägst sex månader och högst fyra år. För otillbörlig 
marknadspåverkan döms också den som vid handel på värdepappersmarknaden eller 
annars förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda 
på sätt som anges i första stycket I dessa fall döms till böter eller fängelse i högst ett år. 
Om gärningen är ringa döms inte till ansvar. 
 
Undantag återfinns i 9 § som uppger att bestämmelserna i 2-8§ skall inte tillämpas på 
handel med egna aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument. 
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10 -12 §§ visar på vilka som omfattas av rapporteringsskyldighet. Värdepappersinstitut 
enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, börser och auktoriserade 
marknadsplatser enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet samt 
kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall snarast 
rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har 
samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Inspektionen skall snarast 
överlämna uppgifterna till åklagare. 
 
Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte röja för kunden eller någon 
utomstående att rapportering har skett. Detsamma gäller ledamöterna i företagets styrelse 
och företagets anställda. (11 § LOM) 
 
12 § anger att företag som har rapporterat enligt 10 § får inte göras ansvarigt för att ha 
åsidosatt någon tystnadsplikt, om företaget hade anledning att räkna med att rapportering 
borde ske. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som har lämnat uppgifter 
för företagets räkning. 
 
13§ Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter 
rapporteringsskyldigheten enligt 10 § eller bryter mot meddelandeförbudet i 11 §. 
 
Finansinspektionen är skyldig att föra ett offentligt register över de anmälningar som 
kommer in till dem. Finansinspektionen är det organ som övervakar att bestämmelserna i 
de två insiderlagarna följs. För att få vetskap om överträdelser sker har 
Finansinspektionen rätt att få uppgifter från bland annat den som antas ha gjort 
överträdelsen. De har dessutom rätt att ta ut en särskild avgift om anmälningsskyldiga 
underlåter att registrera innehav eller innehavsförändringar inom uppsatt tid, samt om de 
lämnar oriktiga uppgifter. Finansinspektionen ska anmäla till åklagare så snart det finns 
anledning att anta att ett brott mot insiderstrafflagen har begåtts. För att bekosta 
Finansinspektionens övervakning skall de institut som står under inspektionens tillsyn 
betala årliga kostnader. (16-20 §§, LOM) 
 

4.6 Kritik till lagen 
 
I takt med att lagen skärpts har vissa kritiska röster kommit fram som anser att lagar mot 
marknadsmissbruk snarare stjälper marknaden än hjälper den att vara mer effektiv. Ett 
argument är att insiderhandel är ett bra sätt att belöna företagsledningar. Insiderhandel 
gynnar även ägandet i företag med följd att fler skulle engagera sig i att aktivt deltaga i 
företag om de får tillgång till och kan utnyttja insiderinformation. Andra argument är att 
aktiekursen skulle vara mer rättvisande om insiderhandel var tillåten, samt att 
insiderhandel inte skadar någon (Af Sandeberg 2002 s. 58) 
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5 DEN NYA LAGSTIFTNINGEN  
 
I detta kapitel skildras de förändringar som legat till grund för den nya skärpta insider-

lagstiftningen. Kapitlet avslutas med en genomgång av det kanske mest kända insider-

målet i svensk rättshistoria. 

 

5.1 Varför en ny lagstiftning? 
 
Den nya insiderlagstiftningen trädde i kraft den första juli 2005. Motivet till den nya lag-
stiftningen går att finna i att regeringen vill att förbudet mot insiderhandel och röjande av 
insiderinformation ska gälla för alla som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur 
och i vilken egenskap personen har fått tillgång till informationen. Det straffbara området 
utvidgas också genom att redan försök till insiderhandel blir straffbart, liksom oaktsamt 
röjande av insiderinformation. Det nya brottet otillbörlig marknadspåverkan täcker flera 
fall än det nuvarande otillbörlig kurspåverkan genom att brottet inte behöver begås i 
själva handeln utan också kan begås t.ex. genom spridande av falska rykten. En annan 
viktig skillnad är att det nya brottet inte kräver att gärningsmannen har haft så kallad. 
direkt uppsåt, dvs. handlat i avsikt att otillbörligt påverka kursen. Det kravet har ofta gett 
upphov till bevissvårigheter för åklagarna. (Prop. 2004/05:142) 
 
Vidare föreslås att företag som ger ut analyser och investeringsförslag som är riktade till 
allmänheten och som gäller finansiella instrument måste se till att presentationen är saklig 
och rättvisande och att företaget redovisar alla eventuella intressen eller intressekonflikter 
som företaget kan ha med avseende på de finansiella instrument som behandlas. Syftet 
med dessa regler är bl.a. att hindra att denna typ av information till allmänheten används 
för otillbörlig marknadspåverkan. 
 
Regeringen föreslår även vissa ändringar i lagen om anmälningsskyldighet för vissa 
innehav av finansiella instrument. Förbudet mot korttidshandel ersätts med ett generellt 
förbud för vissa personer med insynsställning att handla med bolagets aktier under trettio 
dagar före varje delårsrapport. Möjligheterna att upptäcka och beivra marknadsmissbruk 
föreslås ökas bl.a. på följande sätt. Alla börsbolag ska fortlöpande föra förteckningar över 
alla personer som arbetar för dem och som har tillgång till insiderinformation. 
Förteckningarna ska uppdateras så snart förhållandena ändras. Det införs också en 
skyldighet att rapportera misstänkta fall av marknadsmissbruk till Finansinspektionen. 
När en person som arbetar för ett bolag har handlat med bolagets aktier ska det alltså 
framgå av förteckningen om personen vid den tidpunkten hade tillgång till 
insiderinformation. 
 

5.2 EG Direktiv inom området 
 
Redan på 1960-talet diskuterades befattningshavarens utnyttjande av informations-
fördelar och en reglering av bolagsledningens handel med värdepapper förespråkades då 
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inom EG. I slutet av 1970- talet utfärdade EG-Kommisionen ett påbud för att stävja 
insiderhandel samt otillbörlig kursmanipulation. Några länder inom EU valde att följa 
påbudet medan de flesta länder var eniga om att krafttag mot detta agerande på 
marknaden borde införas. (Af Sandeberg 2002 s. 55-57) 
 
På slutet av 1980-talet införde kommisionen ”insiderdirektivet” som idag ligger till grund 
för den svenska insiderlagstiftningen. Detta direktiv var utformat som minimikrav. 
Sverige kunde i samband med detta ha infört strängare reglering men valde till slut att 
avstå från detta. Inför millenniumskiftet tillsattes en grupp bestående av medlemmar 
inom unionen med syfte att utreda lagarna mot insideraffärer inom EU. Gruppen hittade 
en rad brister i den rådande lagstiftningen och presenterade sina förslag till ändring i 
rapporten ”Market Abuse” Kommisionen utformade ett nytt direktiv kallat 
”marknadsmissbruksdirektivet” som fick till uppgift att försöka säkerhetsställa 
gemensamma rambestämmelser för att bekämpa marknadsmissbruk. (Ibit) 
 

5.3 Marknadsmissbruksdirektivet 
 
Marknadsmissbruksdirektivet ersätter 1989 års insiderdirektiv som inte längre ansetts 
innebära en tillräcklig reglering i dessa avseenden. Finansmarknaderna har utvecklats och 
förändrats mycket sedan insiderdirektivet antogs. Medlemsstaternas lagstiftning på 
området uppvisar också betydande olikheter. Marknadsmissbruksdirektivet innebär i 
huvudsak en utvidgning av bestämmelserna i insiderdirektivet samt en reglering på 
europeisk nivå av otillbörlig marknadspåverkan. Med otillbörlig marknadspåverkan avses 
att en aktör bl.a. genom transaktioner, handelsorder eller informationsspridning ger falska 
eller vilseledande signaler till värdepappersmarknaden om tillgång, efterfrågan eller pris 
på finansiella instrument. Otillbörlig marknadspåverkan är således ett vidare begrepp än 
otillbörlig kurspåverkan enligt insiderstrafflagen och påminner närmast om brottsbalkens 
bestämmelser om svindleri. En annan nyhet är att direktivets räckvidd inte är begränsad 
till transaktioner som genomförs på en marknadsplats eller genom en yrkesmässigt 
verksam mellanhand, utan även omfattar direkta transaktioner mellan två parter. Däremot 
är direktivets räckvidd på det sättet begränsad i jämförelse med insiderstrafflagen, att 
direktivets bestämmelser i stort sett bara gäller aktier som är godkända för handel på en 
reglerad marknad och instrument som är relaterade till sådana aktier. Förbuden i 
direktivet gäller såväl fysiska som juridiska personer. (Prop. 2004/05:142) 
 
Utöver definitioner och förbud innehåller direktivet även bestämmelser som syftar till att 
förebygga marknadsmissbruk samt att underlätta upptäckt och utredning av sådant 
missbruk. Bland dessa bestämmelser kan nämnas en skyldighet för emittenter av 
finansiella instrument att så snabbt som möjligt offentliggöra insiderinformation, liksom 
en skyldighet för personer som yrkesmässigt utför transaktioner med finansiella 
instrument att anmäla misstankar om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan till 
den behöriga myndigheten. Direktivet innehåller vidare bestämmelser om skyldighet för 
personer i ledande ställning att anmäla vissa innehav av finansiella instrument och om 
offentliggörande av anmäld information. (Ibit) 
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Varje medlemsstat skall utse en central behörig administrativ myndighet som är ansvarig 
för att se till att bestämmelser som antas enligt direktivet efterlevs. Delegation av 
uppgifter till andra myndigheter eller marknadsplatserna är dock tillåten så länge den 
behöriga myndigheten behåller det yttersta ansvaret. I direktivet finns en minimikatalog 
över befogenheter som den behöriga myndigheten skall utrustas med. I dessa ingår bl.a. 
att få tillgång till dokument och begära upplysningar av vem som helst. Direktivet anger 
vidare att medlemsstaterna, utan att det påverkar deras rätt att föreskriva straffrättsliga 
påföljder, skall säkerställa att administrativa åtgärder kan vidtas eller administrativa 
påföljder beslutas mot de personer som är ansvariga för överträdelser av bestämmelser 
som antagits enligt direktivet. (Ibit) 
 
Vidare införs ett kommittéförfarande i enlighet med den resolution om en effektivare 
reglering av värdepappersmarknaden i Europeiska unionen som Europeiska rådet antog 
vid toppmötet i Stockholm i mars 2001 och Europaparlamentets resolution om 
genomförande av lagstiftningen om finansiella tjänster från februari 2002. Den nya 
lagstiftningsmodellen benämns Lamfalussymodellen och beskrivs närmare nedan. (Ibit) 
 
Kommissionens genomförandedirektiv och genomförandeförordning har antagits i 
enlighet med Lamfalussymodellen. I genomförandedirektiven återfinns t.ex. förtyd-
liganden av begreppet insiderinformation, närmare bestämmelser om metoder och 
tidsgränser för insiderinformations offentliggörande samt detaljerade bestämmelser om 
utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer. I genomförande-
förordningen uppställs närmare villkor för att återköp av egna aktier i återköpsprogram 
eller stabiliseringsåtgärder inte skall riskera att utgöra marknadsmissbruk. 
Marknadsmissbruksdirektivet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 
12 april 2003 och skulle tillsammans med kommissionens genomförandeåtgärder ha varit 
genomfört i medlemsstaterna senast den 12 oktober 2004. (Ibit) 
 

5.4 Lamfalussymodellen 
 
Utvecklingen av lagstiftningen på värdepappersmarknadsområdet har under senare år 
framför allt varit en del av den harmonisering som ägt rum inom EU av regelverket för de 
finansiella marknaderna. Arbetet Inom EU på området har intensifierats sedan en 
kommission i maj 1999 presenterat sin handlingsplan för finansiella tjänster 
Handlingsplanen syftade till att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster i EU 
och innehöll 42 åtgärder. Europeiska rådet och Europaparlamentet gav sitt stöd åt 
handlingsplanen. Enligt tidsplanen skulle integrerade marknader för finansiella tjänster 
uppnås senast 2005. Av de drygt fyrtio åtgärderna genomfördes 39 åtgärder på 
gemenskapsnivå inom den tidsram som angavs i handlingsplanen. En av åtgärderna var 
antagandet av marknadsmissbruksdirektivet. Mot bakgrund bl.a. av de korta tidsfristerna 
för att genomföra handlingsplanen för finansiella tjänster togs en ny modell fram för 
lagstiftning på värdepappersmarknadsområdet. I en rapport som presenterades i februari 
2001, föreslog den så kallade Visemannakommittén en ny lagstiftningsmodell på 
värdepappersområdet (rapporten kallas ”Lamfalussyrapporten” efter kommitténs 
ordförande, Alexandre Lamfalussy). (Prop. 2004/05:142) 
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Kommittén var av uppfattningen att den gällande lagstiftningsprocessen var långsam, 
stel, komplicerad och illa anpassad till förändringstakten på de internationella finansiella 
marknaderna. Den modell som kommittén i stället föreslog, Lamfalussymodellen, syftar 
till att möjliggöra ett snabbare lagstiftningsförfarande och en mer flexibel lagstiftning. 
Modellen delar in regelgivningen och uppföljningen i fyra nivåer. På nivå ett fastställs 
allmänna principer enligt det normala lagstiftningsförfarandet inom EG-rätten, dvs. 
genom direktiv eller förordningar som föreslås av kommissionen och antas av rådet och 
Europaparlamentet. I dessa rättsakter delegeras åt kommissionen att utfärda genom-
förandebestämmelser i vissa hänseenden. (Ibit) 
 
På nivå två antar kommissionen genomförandebestämmelser för att fylla ut eller anpassa 
de allmänna principer som beslutats på nivå ett. Kommissionen biträds i detta arbete av 
en ny kommitté, Europeiska värdepapperskommittén, bestående av företrädare för 
medlemsstaterna. Den nivå tre-kommitté som har inrättats av kommissionen, Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén, har till uppgift att vägleda kommissionen särskilt i fråga 
om utarbetande av utkast till genomförandeåtgärder på värdepappersområdet. I denna 
kommitté återfinns företrädare för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter på värde-
pappersområdet. Nivå tre omfattar också ett utökat samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter för värdepappersmarknaderna. Samarbetet syftar bl.a. till att de 
bestämmelser som beslutats på nivåerna ett och två genomförs i lagstiftningen i de olika 
medlemsstaterna på ett konsekvent och likvärdigt sätt. Slutligen skall kommissionen på 
nivå fyra ta ett ökat ansvar för att säkerställa att gemenskapslagstiftningen genomförs i 
medlemsstaterna. Lamfalussymodellen antogs av rådet i mars 2001 och har härefter 
antagits även av Europaparlamentet. Modellen har hittills använts i anslutning till fyra 
direktiv på värdepappersområdet. I modellen ingår en strävan efter en bättre genomlyst 
process och breda konsultationer med berörda parter. (Ibit) 
 
En särskild grupp, som kallas den interinstitutionella övervakningsgruppen, skall 
övervaka och utvärdera de framsteg som görs vid genomförandet av 
Lamfalussyprocessen och identifiera flaskhalsar som uppstår i processen. Gruppen består 
av sex externa ledamöter, utsedda av parlamentet, rådet och kommissionen. Gruppen har 
hittills presenterat tre delrapporter. Lamfalussymodellen är på väg att införas även inom 
övriga finansiella sektorer, dvs. bank och försäkring (inklusive tjänstepensioner), liksom 
på fondmarknadsområdet. Rådet antog i december 2002 slutsatser om att påbörja en 
sådan utvidgning. (Ibit) 
 

5.5 Pinkerton affären 
 
Det mest omtalade insiderbrottet i Sverige begicks i samband med det svenska företaget 
Securitas köp av det amerikanska säkerhetsföretaget Pinkerton i februari 1999. Vissa 
personer fick i förväg kännedom om affären och utnyttjade detta till att köpa aktier i 
Pinkerton. När köpet blev känt på marknaden steg aktien vilket gav en vinst på sex 
miljoner för de personer som handlat med insiderinformation. Åtal väcktes mot elva 
personer. Tingsrätten dömdes i januari 2001 sju personer, varav fyra till fängelse mellan 
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fyra månader och tio månader. Fyra fick villkorlig dom och/eller dagsböter. Tre personer 
frikändes helt i tingsrätten. Detta är de första fängelsestraff för insiderbrott som utdömts i 
Sverige. Hovrätten valde att sänka straffet från tio månaders fängelse till åtta månaders 
fängelse. För den ene av de två medåtalade sänks straffet från sex till fyra månaders 
fängelse och för den andre från sex månaders fängelse till villkorlig dom Vinningen av 
aktieköpet har förverkats och tillfallit staten. (Svea hovrätts dom 02-06-20 i mål B 1461-
01) 
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6 DISKUSSION/SLUTSATSER 
 
Nedan presenterar vi de viktigaste slutsatserna vi kommit fram till med hjälp av den 

information som hittills har presenterats. 
 
 
Insiderlagstiftningen främsta uppgift är att reglera och skydda placerare på de finansiella 
marknaderna. Lagen har dock inte alltid till fullo lyckats uppfylla sitt syfte och i jakten på 
att komma åt det luckor i bevissvårigheter som rått har insiderlagen varit föremål för 
flertalet förändringar genom åren. Första gången vi svenskar kom i kontakt med någon 
typ av lagstiftning inom området var genom lagen (1971:827) om registrering av 
aktieinnehav hos värdepapperscentralen. Den första renodlade lagen mot insiderbrott såg 
dagens ljus först 1990 starkt präglad av direktiv från EU. Dessa direktiv uppfyllde dock 
inte till fullo sitt syfte och 2002 instiftades de så kallade ”marknadsmissbruksdirektivet” 
med anledning av att en utredning inom EU kommit fram till att en rad brister förelåg i 
den tidigare lagstiftningen. Ambitionen med dessa direktiv var att försäkra sig om att 
medlemsländerna införde tydliga bestämmelser för att förhindra marknadsmissbruk. Så 
sent som i juli 2005 var det åter dags för en ny lagstiftning och återigen var det nya 
direktiv från EU som gjorde sig påminda.  
 
Bevisföringen gällande insiderbrott är oftast en invecklad historia, detta är en stor 
anledning till att insiderbrotten lyser med sin frånvaro i de svenska domstolarna. 
Måhända kan den nya lagstiftningen och de nya EU-initiativen om ett utvidgat samarbete 
mellan medlemsländerna bidra till att stävja de ekonomiska oegentligheter som 
förekommer på de finansiella marknaderna. Från EU-håll går också att skönja att en hel 
del nya direktiv för olika typer av finansiella instrument är på gång i syfte att ge en än 
klarare och tydligare bild av rättstillämpningen.  
 
Finansmarknaden får år för år en allt större betydelse för gemene man. Både 
direktsparandet i enskilda aktier, fonder såsom det obligatoriska pensionssparandet gör 
att vi idag alla påverkas av vad som utspelas på de finansmarknaderna. Därför är det av 
stor vikt att marknaden styrs efter klara och tydliga regler så att vi som placerare med i 
många fall begränsade kunskaper kan känna oss trygga i våra investeringar.  
 
Insiderlagstiftningen utsätts stundtals för kritik. Det finns bevissvårigheter och 
sanktionssystemet anses för tandlöst. Vi är benägen att hålla med. Visst är det 
komplicerat att reglera insiderhandel och annat marknadsmissbruk. Men vi måste kunna 
komma längre i att beivra de brott och det missbruk som vi alla vet äger rum.  
 
Den nya lagstiftningen tillsammans med det nya EU-direktivet om marknadsmissbruk 
kommer förhoppningsvis tillsammans med ett tydligare sanktionssystem att bidra till 
oegentligheterna på de finansiella marknaderna minskar och att bidra till att de luckor 
som tidigare förekommit upphör. 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. 
 
Prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk 
 
Ds 2000:4 Ny insiderlagstiftning, m.m. 
 
 
EG Direktiv 
 
89/592/EES 
 
2003/6/EG 
 
 
Rättsfall 
 
Svea hovrätts dom 02-06-20 i mål B 1461-01 
 
 
Rapporter 
 
Finansinspektionen (25 januari 2002) Utveckling på aktiemarknaden, insiderbrott och 

FI:s marknadstillsyn. 

 
Finansinspektionen (30 mars 20006) Marknadstillsyn 2006:4 
 
Brottsförebyggande rådet (1:2002). Ekobrott - Utvecklingen av några. centrala 
brottstyper. 

 
 
Vetenskapliga artiklar 
 
Akelof, G. A. (1970) “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism” The Quarterly Journal of Economics, 

 

Johansson, A. (2000) “Marknadseffektivitet” Stock Magazine, Nr 7. 
 

 
 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 

Litteratur 
 
Af Sandeberg, C. (2002). Maktmissbruk – Insiderbrott och kursmanipulation. Uppsala: 
Iustus. ISBN 91-7678-504-1 
 
Hetzler, A. (2001). Insiderbrott och regleringar av värdepappresmarknaden – en 

värdefråga? i: Appelgren, L. & Sjögren, H. (red) Ekonomisk brottslighet och 

nationalstatens kontrollmakt. ISBN 91-7844-325-3 
 

Ohlson, L. (1995). Börjes Burk: bli en börsvinnare med teknisk analys. Stockholm: 
Stockwords. ISBN 91-972723-0-2 
 
Wesser, E. (2001). Har du varit ute och shoppat, Jacob? Sociologiska Institutionen, 
Lunds universitet. ISBN 91-7267-114-9 
 
 
Övriga källor 
 
Edman, M. (1998) ”Kvartalsrapporterna sätter standarden”, Veckans Affärer, Nr. 40 
 
 
 


