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INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den 18:e oktober 2013 meddelade Ekobrottsmyndigheten att chefsåklagaren på 

Finansmarknadskammaren inlett en förundersökning i anledning av ett förvärv som 

migrationsministern företagit tidigare samma år. Förvärvet avsåg ett aktieköp i gruvbolaget 

Northland Resources som vid den tiden hade drabbats av akut likviditetsbrist.
 1
 Några dagar 

innan förvärvet hade företagits informerades ett antal statstråd om att en affär diskuterades 

mellan det statliga ägda LKAB och gruvbolaget Northland Resources.
2
 Syftet med affären var 

att tillskjuta nytt kapital till Northland Resources. Denna information offentliggjordes dock 

först i maj till allmänheten.
3
 Orsaken till att en förundersökning hade inletts var att ett 

aktieköp, likt den ministern hade företagit, kan utgöra en otillåten form av aktiehandel om den 

har vidtagits med information som klassificeras som insiderinformation – det begrepp detta 

examensarbete huvudsakligen syftar till att behandla. Med insiderinformation avses enligt 1 § 

p. 1 Lag (2005:337) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 

(MmL), information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är 

ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument.
 
 

 

Handel som vidtas med insiderinformation kallas för insiderhandel och utgör ett brott enligt 2 

§ MmL Enligt denna bestämmelse ska den som får insiderinformation och som för egen eller 

någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar 

sådana finansiella instrument som informationen rör dömas för insiderbrott. 

 

Ett förbud mot handel som har vidtagits med insiderinformation har av lagstiftaren motiverats 

med att det kan skada marknadsaktörernas förtroende för värdepappersmarknaderna.
4
En 

välfungerande marknad för finansiella instrument är en viktig förutsättning för god ekonomisk 

tillväxt och välstånd. Det brukar hävdas att dessa marknader har till uppgift att underlätta 

kapitalbildningen i ekonomin och riskhanteringen samt att etablera priser som fungerar som 

bärare av information vid investeringsbeslut.
5

 Det råder därmed inget tvivel om att 

värdepappersmarknader är betydelsefulla för samhällets ekonomiska utveckling. För att 

                                                           
1 Ekobrottsmyndighetens hemsida, 18 oktober 2013 ” Förundersökning pågår kring Tobias Billströms aktieaffär i Northland Resources”. 
2 Svar på skriftlig fråga 2012/13:652 ”Statsråd och jäv”. 
3 Pressmeddelande den 29 maj 2013: “Northland to Complete Bond Offering Following a Significant Nominal Commitment of USD 108 
million from a New Consortium”. 
4 Prop. 1990/91:42 s. 38 och Prop. 2004/05:142, s. 42. 
5 Prop. 2004/05:142 s. 40.   
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marknaderna ska kunna utvecklas i en positiv riktning är det viktigt att allmänheten har 

förtroende för deras funktionssätt.
6
 Av denna anledning är det viktigt att förbjuda köpare att 

dra fördel av insiderinformation till nackdel för andra aktörer på marknaden som inte förfogar 

över sådan information.  

 

För att utforma ett effektivt förbud mot insiderhandel som uppfyller syftet med lagstiftningen 

bör bestämmelsen utformas så att den motsvarar de krav på tydlighet och förutsägbarhet som 

kan ställas på en straffrättslig lagstiftning.  

 

Begreppet insiderinformation utgör ett centralt rekvisit vid bedömningen av om insiderhandel 

har vidtagits eller inte, därför är det viktigt att begreppet är utformat så att det motsvara de 

ovan nämnda kraven på tydlighet och förutsägbarhet. Vid en första anblick kan det däremot 

tyckas svårt att avgöra vad som egentligen avses med insiderinformation.
7

 Vilken 

omständighet omfattas av begreppet? Vad innebär exempelvis att en omständighet är ägnad 

att påverka priset? Hur sker en bedömning av en väsentlig prispåverkan? Definition i MmL 

ger dessvärre inga svar på dessa frågor. Då endast tre mål hittills har prövats av HD finns inte 

mycket ledning att hämta i rättsbildningen heller. 

 

Eftersom tolkningen av begreppet är avgörande vid bedömningen av om insiderbrott har 

begåtts eller inte är en konsekvens av en otydlig definition och nästintill avsaknad av 

prejudicerande avgöranden att gränsen för det straffbara handlandet blir oklar. För en 

marknadsaktör kan det då vara svårt att avgöra huruvida en transaktion är tillåten eller inte, 

vilket egentligen är en viktig förutsättning för en väl fungerande värdepappersmarknad.
8
  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att utreda innebörden av begreppet 

insiderinformation såsom det definieras enligt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk 

vid handel med finansiella instrument. Jag ska därmed närmare behandla följande frågor. När 

klassificeras information som insiderinformation? Vilka tillämpningssvårigheter medför 

definitionen för samtliga marknadsaktörer på värdepappersmarknaden, brottsutredande 

myndigheter samt domstolar? I samband därmed vill jag undersöka vilka omständigheter som 

                                                           
6 Prop. 1990/91:42 s. 38. 
7 Lagstiftningen har oftast kritiserats för att vara otydlig se t.ex. Finansmarknadskommitténs rapport nr 9, Utvärdering av det svenska 
insiderhandelsförbudet, 2011, s 1 och Samuelsson, Afrell, Cavallin & Sjöblom, Lagen om marknadsmissbruk och lagen om 

anmälningsskyldighet, En kommentar, 2005, s. 1. 
8 Cavallin, S, Om kriminalisering med hjälp av vaga rekvisit, Juridisk tidskrift, 2002/03, s. 251 ff. på s. 25. 
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domstolen lägger till grund för sin bedömning av begreppet insiderinformation. Begreppet 

insiderinformation kommer även att undersökas utifrån hur begreppet definieras enligt de EU-

rättsakter som lagstiftningen bygger på eftersom de utgör ett viktigt underlag vid 

tillämpningen av den svenska lagstiftningen.  

 

1.3 Metod 

Jag har valt att huvudsakligen använda mig av en traditionell rättsdogmatisk metod vid 

författandet av detta examensarbete. Metoden går ut på att tolka och systematisera de olika 

juridiska rättskällorna
9
. Jag har således studerat och analyserat lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. Jag har dessutom granskat de EU-direktiv och den genomförandeförordning som den 

nuvarande svenska insiderlagstiftningen bygger på. Då det finns ett begränsat antal rättsfall 

från HD som behandlar detta ämne har jag även valt att studera ett antal rättsfall från 

underinstanserna som jag har bedömt vara relevanta för arbetet. Genom att studera rättsfall 

från underinstanserna framhålls även de tolkningssvårigheter som föreligger i frågan och de 

omständigheter som domstolen lägger till grund för sin bedömning. Eftersom någon 

förändring av begreppet insiderinformation i materiellt hänseende inte har skett sedan de två 

senaste insiderlagstiftningarna har äldre förarbeten och rättsfall även beaktats.  

 

1.4 Disposition 

Examensarbetet inleds med en kort redogörelse av insiderbegreppets framväxt i den svenska 

och eu-rättsliga insiderlagstiftningen. I efterföljande kapitel analyseras innebörden av 

begreppet insiderinformation, enligt svensk och EU-rättsligt lagstiftning och de 

tillämpningsproblem begreppet vållar. Begreppets olika rekvisit redogörs var för sig, men 

fokusering ligger på det rekvisit som anses skapa flest tillämpningssvårigheter. 

Examensarbetet avslutas därefter med en samlad bedömning av rättsläget och 

sammanfattande slutord.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Peczenik A, Juridikens teori och metod, 1 uppl., Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995, 1 uppl., s. 33. För diskussion kring begreppet, se bl.a. 

Sandegren C, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, Juridisk tidskrift, 2008/09, s. 648-656. 
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2. BEGREPPETS UTVECKLING  

2.1 Utveckligen i EU 

Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om 

insiderhandel (ISD) utgjorde den första EU-rättsliga insiderlagstiftningen.
10

 En definition av 

begreppet insiderinformation återfanns i art. 1.1. Enligt bestämmelsen avsågs med 

insiderinformation ”icke offentliggjord information av specifik natur, som hänför sig till en 

eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper eller till ett eller flera överlåtbara 

värdepapper och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig 

inverkan på priset för det eller de ifrågavarande överlåtbara värdepapperen” 

 

År 2003 ersattes ISD av Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 

2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (MmD). Direktivet antogs i enlighet 

med Lamfalussymodellen, som då utgjorde en ny lagstiftningsmodell på 

värdepappersområdet. Modellen delar upp regelgivningen och uppföljningen i fyra nivåer.
 
På 

den första nivån fastställs allmänna principer enligt det sedvanliga lagstiftningsförfarandet 

inom EU-rätten, d.v.s. genom direktiv eller förordningar. På nivå två antar kommissionen, 

med hjälp av Europeiska värdepapperkommittén, detaljerade tekniska åtgärder i form av 

genomförandebestämmelser som behövs för att genomföra de mål som eftersträvas med 

lagstiftningen på nivå ett.
11

 Detta sker med hjälp av Europeiska 

värdepapperstillsynskommittén (CESR), numera ESMA, som utarbetar utkast till de 

genomförandeåtgärder som krävs. Utöver detta framställer CESR särskilda riktlinjer för 

implementering av MmD:s bestämmelser på nivå tre.
12

 På den sista nivån ska kommission 

säkerställa att gemenskapslagstiftningen efterföljs av medlemsstaterna.
13

 I enlighet med det 

nya lagstiftningsförfarandet har fyra kompletterande rättsakter, tre genomförandedirektiv
14

 

samt en förordning
15

 antagits efter införandet av MmD. Dessa rättsakter kompletterar 

                                                           
10 Prop. 1990/91:42, s. 35. 
11 Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities markets, 15 February 2001, Brussels, s. 19. 
12Art 1 och 2 i Kommissionens beslut 2001/527/EG om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté av den 6 juni 2001 och 
Final report of the committee of wise men on the regulation of european securities markets, 15 February 2001, Brussels, s.31. 
13 Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities markets, s. 19. 
14 Kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG 
när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan första 

genomförandedirektivet], Kommissionens direktiv 2003/125/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter, 
Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådet direktiv 2003/6/EG när det 

gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har 

tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta 
transaktioner.  
15 Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument. 



9 
 

bestämmelser i MmD och innehåller bland annat utförliga förtydliganden av vissa begrepp 

såsom begreppet insiderinformation.  

 

Definitionen av begreppet insiderinformation återfinns i art. 1.1 i MmD som i stort sett 

motsvarar den definitionen som återfanns i ISD. Enligt MmD avses med insiderinformation 

”icke offentliggjord information av specifik natur, som direkt eller indirekt hänför sig till en 

eller flera emittenter av finansiella instrument eller till ett eller flera finansiella instrument och 

som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset på 

dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade derivatinstrument.”   

 

Ett direktiv är endast bindande för varje medlemsstat med avseende på det resultat som ska 

uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet.
16

 En lagstiftning som bygger på ett EU-direktiv bör 

således tolkas med hänsyn till direktivets syfte och lydelse.
 17

 I ingressen till MmD anges att 

syftet med MmD är att säkerställa finansmarknadernas integritet i gemenskapen och höja 

investerarnas förtroende för dessa marknader.
18

 

 

2.2 Utveckligen i Sverige 

Lag (1971:827) om registrering av aktieinnehav (ARL) utgjorde den första svenska 

lagstiftningen som syftade till att motverka insiderhandel. Ett direkt förbud mot insiderhandel 

saknades dock. Enligt denna lag var exempelvis styrelseledamöter, revisorer och andra 

innehavare av annan ledande befattning som normalt medförde förtrolig kännedom om ett 

bolags förhållanden, skyldiga att anmäla sitt aktieinnehav och ändringar i innehavet.
19

 

Begreppet insiderinformation förekom inte uttryckligen i lagen, i förarbetena till lagen 

användes istället uttrycket förtrolig företagsinformation. Med sådan information avsågs 

”information om ett företag som erfarenhetsmässigt kan påverka aktiekursen när denna 

information blir allmänt känd på börsmarknaden.”
20

 

 

Genom lag (1985:571) om värdepappersmarknaden (LVM) infördes Sveriges första direkta 

förbud mot insiderhandel. Enligt denna lag förbjöds den som hade viss anknytning till det 

                                                           
16 Art 288 3 st. i Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska 
unionens officiella tidning, 2012/C 326/01. 

17 Direktiv konform tolkning se EU-domstolens dom i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, p. 13, och mål 

C-334/92 Teodoro Wagner Miret mot Fondo de garantía salarial. 
18 P. 12 i ingressen till MmD. 
19Prop. 1971:130, s. 4 och 13 och 2 § ARL. 
20Prop. 1971:130, s. 10. 
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bolag informationen avsåg, såsom ledande befattningshavare eller större aktieägare, att handla 

med fondpapper under vissa omständigheter. 
21

 Den information som förbudet var tillämpligt 

på avsåg information om ett enskilt bolag som inte hade offentliggjorts.
22

 Information av 

allmänt kursdrivande effekt omfattades inte.
23

 

De regler i LVM som förbjöd insiderhandel kom så småningom att ersättas av en ny lag, 

insiderlag (1990:1342) (IL). Med den nya lagen skärptes reglerna gällande insiderhandel 

genom att i princip alla kunde omfattas av förbudet. Den information som förbudet var 

tillämpligt på avsåg ”information eller kunskap om en icke offentliggjord omständighet som 

är ägnad att väsentligt påverka kursen på värdepapper.”
24

Begreppet insiderinformation hade i 

och med införandet av IL fått en betydligt mer omfattande räckvidd. I lagen återfanns även 

hjälpregler innehållandes exempel på omständigheter som kunde vara ägnade att väsentligt 

påverka priset på värdepapper.  

 

Genom införandet av Insiderstrafflag (2000:1086) (ISL) ersattes IL. IL ansågs med tiden ha 

blivit svåröverskådlig och lagens bestämmelser oklara. Detta var en följd av att lagen innehöll 

både straffrättsliga och administrativa bestämmelser. Genom ISL implementerades 

bestämmelserna i ISD i Sverige. Likt direktivet infördes en legaldefinition av begreppet 

insiderinformation i lagtexten.
25

 Insiderinformation definierades i 1 § p.1 i lagen såsom 

”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att 

väsentligt påverka kursen på finansiella instrument” 

 

I samband med införandet av MmD infördes dagens insiderlagstiftning, lag (2005:377) om 

straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (MmL). Genom MmL 

implementerades bestämmelserna i MmD i Sverige. Legaldefinitionen av begreppet 

insiderinformation i ISL behölls dock
26

 i MmL eftersom definitionen ansågs motsvara MmD:s 

definition av samma begrepp.
27

   Insiderinformation är enligt 1 § p. 1 MmL ”information om 

en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt 

påverka priset på finansiella instrument” 

 

                                                           
21Prop. 1984/85:157, s. 27 och 33. 
22Ibid., s. 26. 
23Ibid., s. 27. 
24 4 § IL. 
25 Prop. 1999/2000:109, s. 52. 
26 En skillnad kan dock noteras. Omständigheten ska numera vara prispåverkande och inte kurspåverkande.   
27 Prop. 2004/05:142, s. 54. 
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Som ovan visats har den svenska insiderlagstiftningen ofta har varit föremål för 

omarbetningar så länge Sverige har haft ett förbud mot insiderhandel. Även om begreppet 

insiderinformation med tiden har utvidgats till att omfatta fler och fler omständigheter har 

någon förändring av begreppet i materiellt hänseende inte skett sedan IL. Av denna anledning 

kan äldre förarbeten och rättsfall fortsättningsvis vara aktuella för förståelsen av den 

nuvarande lydelsen av begreppet insiderinformation.  

3 INSIDERINFORMATION 

Enligt 2 § i MmL ska den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans 

räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella 

instrument som informationen rör dömas för insiderbrott.  Begreppet insiderinformation utgör 

således ett centralt rekvisit vid bedömningen av om någon har begått ett insiderbrott eller inte.  

 

Begreppets olika rekvisit kommer här att redogörs var för sig, men fokusering ligger på de 

rekvisit som bedöms vålla flest tillämpningssvårigheter för rättstillämpningen och andra 

marknadsaktörer.  

 

3. 1 Information 

För att insiderinformation överhuvudtaget ska föreligga ska det för det första röra sig om 

information av något slag. Information är en samlad benämning för alla typer av fakta, 

upplysningar
28

, uppgifter, kunskaper och vetande.
29

 Begreppet information har således en 

vidsträckt innebörd och anger egentligen inte någon gräns för vad som egentligen utgör 

insiderinformation. Detta bestäms istället av de resterande rekvisiten i definitionen av 

begreppet insiderinformation.
30

  

 

3.2 Icke offentliggjord eller allmänt känd 

För att viss information ska utgöra insiderinformation krävs att informationen inte är 

offentliggjord eller allmänt känd. Detta är naturligt eftersom ingen har möjlighet att göra 

fördelaktiga affärer genom att utnyttja information som allmänheten förfogar över.  

 

                                                           
28 Afrell L, Cavallin S, Samuelsson P & Sjöblom N, Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, 
Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. 184. 
29 Prop. 1999/2000:109, s. 81. 
30 Ibid. 
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3.2.1 Ett eller två rekvisit 

Information som är offentliggjord behöver inte nödvändigtvis alltid vara allmänt känd, på 

samma sätt som information som är allmänt känd inte alltid behöver vara offentliggjord. Först 

när information har gjorts tillgänglig genom en medveten handling är den offentliggjord.  

Sådan information är dock inte allmänt känd förrän allmänheten har vetskap om 

informationen. Informationen måste i detta fall ha nått en viss spridning.
31

   

                                                                                                                                                      

I förarbetena till samtliga insiderlagstiftningar används begreppen offentliggjord och allmänt 

känd vart som.  I förarbetena till IL anges exempelvis att  

”För att information skall anses allmänt känd krävs således att den skall vara tillgänglig för envar 

som vill söka efter den i massmedia, bland uttalanden från bolaget i fråga, offentliga föredrag eller 

liknande”
32

 

Enligt förarbetena till ISL anges dock att sådan information är offentliggjord, med en 

hänvisning till förarbetena i IL. 
33

Lagstiftaren verkar förutsätta att begreppen avser ett och 

samma rekvisit. Enligt MmD ska informationen endast vara icke offentliggjord, något krav på 

allmänt känd uppställs inte. 

 

I den doktrin som behandlar insiderhandel råder däremot delade meningar kring begreppens 

innebörd och förhållningssätt till varandra. Samtidigt som en del författare utgår ifrån en 

liknande tolkning likt den lagstiftaren har gjort,
34

 förekommer även den uppfattningen att 

begreppen egentligen avser två olika rekvisit.
 35

  

 

För att inte avvika från lagstiftarens uppfattning kommer de två olika begreppen att behandlas 

som ett och samma rekvisit i den fortsatta framställningen. Detta bör inte föranleda några 

större bekymmer eftersom information som är offentliggjord oftast även är allmänt känd.
36

                   

3.2.2 Tillgänglig för envar och allmän spridning 

Förhållandena är ofta sådana att det är givet om viss information är offentliggjord eller 

allmänt känd.  Kärnan i rekvisitet är att informationen har fått allmän spridning och blivit 

allmänt tillgänglig för envar.  

                                                           
31 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s.187. 
32 Prop. 1990/91:42, s. 83. 
33 Prop. 1999/00:109, s. 81. 
34 Se t.ex. Afrell L, Haag G, Klahr H, & Walldén C, Insiderlagen. En lagkommentar, Allmänna Förlaget, Stockholm, 1991 och Af Sandeberg 

C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2002. 
35 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 187 Se även Sjöblom, N, Insiderbrott – 
några anteckningar i anslutning till senare års praxis, Svensk juristtidning, 2012 s. 384, och De Ridder A, Kågerman P & Lohmander C, 

Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, Vällingby, 2008, s. 424. 
36 Den frågan har hittills inte varit föremål för prövning. 

http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=4437&fname=De%20Ridder,%20Adri
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=4024&fname=Kågerman,%20Pontus
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=4025&fname=Lohmander,%20Cecilia
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Informationen ska anses vara offentliggjord om den är tillgänglig för envar som vill söka efter 

den i massmedia, såsom tv eller radio.
 
Andra exempel är bland uttalanden från bolaget såsom 

pressreleaser och delårsrapporter, eller genom offentliga föredrag.
37

 

 

Även en publicering på en marknadsplats eller i en rikstäckande tidning innebär att 

informationen är offentliggjord.
38

 Detta gäller oavsett om endast en mindre del av 

allmänheten får del av informationen, exempelvis då information har publicerats i en lokal 

tidning. Informationen anses även i dessa fall vara offentliggjord eftersom det inte föreligger 

något hinder för spridningen av informationen till resterande delar av allmänheten.
39

 Det är 

däremot inte tillräckligt att informationen har delgivits TT eller annat nyhetsorgan.
40

  

 

Information kan förutom i massmedia ha offentliggjorts eller på annat sätt gjorts tillgänglig 

för envar.
41

 Uppgifter i en färdigställd analys av en fondkommissionärsfirma som skickas till 

firmans kundkrets och egna börsombud är exempelvis också att anses som allmänt känd. 

Detta gäller däremot inte information som har spridits inom en sluten krets, exempelvis en 

privat aktiespararklubb. Till skillnad från en privat aktiespararklubb är mottagarna av 

informationen oftast fler i en fondkommissionärsfirma.
 42

 Allmänheten saknar däremot oftast 

tillträde till en privat aktiespararklubb.
43

 Dessutom är framställandet av analyser ett 

konkurrensmedel varför sådana analyser överhuvudtaget inte bör anses utgöra 

insiderinformation.
44

Vem som helst bör dock ha möjlighet att bli kund hos 

fondkommissionärsfirman och få ta del av dess analyser.
45

 

 

Information behåller således karaktären av insiderinformation så länge endast ett fåtal får ta 

del av den, detta gäller exempelvis information som framkommer vid ett styrelsemöte.
46

 Vad 

gäller information som lämnas vid en bolagsstämma bör bedömningen, likt ovan, ske med 

hänsyn till tillgängligheten till bolagsstämman. Trots att endast aktieägare har en ovillkorlig 

                                                           
37 Prop. 1990/91:42, s. 83. 
38 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 188 och Prop. 1990/91: 42, s. 83. 
39 Af Sandeberg C Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 85 och Prop. 1990/91:42, s. 83.  
40 Afrell L, m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s. 59 och Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. 

En kommentar, s. 187. 
41 Prop. 1990/91:42, s. 83. 
42 Ibid. 
43 Afrell, L m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s. 59. 
44 Prop. 1990/91:42, s. 83. 
45 Afrell, L m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s. 59. 
46 Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 23. 
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rätt att delta vid bolagsstämmor
47

 bör information som lämnas vid en bolagsstämma anses 

vara allmänt känd. Detta eftersom vem som helst kan förvärva aktier i ett bolag och 

därigenom erhålla tillträde till stämman.
48

  

 

Information som finns tillgänglig på Internet på webbsidor såsom di.se, avanza.se eller 

redeye.se, har med tiden kommit att få en allt större betydelse som underlag inför ett 

investeringsbeslut. Frågan är då om information som förekommer på Internet ska anses vara 

offentliggjord eller allmänt känd. Sådan information bör i vart fall anses offentligjord 

eftersom en publicering av sådan information trots allt antyder att det föreligger en avsikt att 

göra informationen tillgänglig för vem som helst.
49

 Dessutom bör bedömningen ske utifrån 

syftet med bestämmelsen. Syfte är att från det straffbara området endast undanta sådan 

information som har blivit så välkänd att den inte kan utnyttjas för att göra fördelaktiga 

affärer.
 50

 Det kan även tolkas såsom att endast sådan information som kan utnyttjas för att 

göra fördelaktiga affärer bör straffbeläggas. Frågan bör således avgöras med utgångspunkt i 

vilken typ internetsida informationen finns tillgänglig på.  Har informationen exempelvis 

publicerats på en välkänd och välbesökt internetsida bör rekvisitet således vara uppfyllt.
51

 

Detta eftersom en sådan publicering kan likställas med information som publicerats i en 

tidning.
52

 

 

Eftersom informationen förlorar sin karaktär av insiderinformation så snart den är 

offentliggjord eller allmänt känd utgör tidpunkten naturligtvis en viktig omständighet.
 53

 Den 

avgörande tidpunkten för när information anses vara offentligjord eller allmänt känd bör vara 

då informationen kommer upp på förekommande bildskärmar t.ex. Reuters eller när 

tidningarna lämnar tryckeriet
54

 och distributionen påbörjats,
55

 det är först då informationen i 

tidningarna kan spridas till allmänheten.  Finns tidningarna däremot kvar på tryckeriet är 

informationen endast tillgänglig för de anställda.
56

 

 

                                                           
47 7 kap. 2, 3 och 5 §§ i aktiebolagslag (2005:551). 
48 Afrell, L m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s.60. 
49 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s.190. 
50 Prop. 2004/05:142, s. 66. 
51 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 190. 
52 Prop. 2004/05:142, s. 66. 
53 Af Sandeberg, C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 24. 
54 Prop. 1990/91:42, s. 83. 
55 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 188. 
56 Afrell, L m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s. 60. 
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3.3 Omständighet av specifik natur 

3.3.1 Omständighet 

En ytterligare förutsättning för att viss information ska anses utgöra insiderinformation är att 

den avser en omständighet som om den offentliggjordes skulle kunna påverka priset på 

finansiella instrument. Kärnan i rekvisitet är att omständigheten ska vara prispåverkande.
57

En 

sådan omständighet kan vara företagsspecifik, marknadsspecifik eller allmän.
58

  

 

En omständighet som är företagsspecifik avser information som framställs i det berörda 

bolaget, såsom information om tekniska framsteg eller information om dess finansiella 

ställning. Det kan även avse exempelvis en tvist, eller beslut om kreditgivning.
59

  Enligt 

CESR:s riktlinjer
60

 kan företagsspecifik information exempelvis avse förändringar i 

kontrollägande och aktieägaravtal, utgivande av nya finansiella instrument, fusioner, spin-offs 

eller splits. I nästintill alla de mål som har varit uppe för prövning i domstol har 

omständigheterna utgjorts av just företagsspecifik information.
61

   

I RH 2007:79 ansåg hovrätten att information om ett bolags ansträngda ekonomiska läge, kapitalbehov, 

och information om innehållet i omförhandlingarna med kreditgivare utgjorde prispåverkande 

omständigheter.  

 

En omständighet som är marknadsspecifik avser enligt CESR:s riktlinjer exempelvis 

information som rör uppgifter och statistik som publicerats av offentliga institutioner, 

offentliggörande av forskningsresultat, analyser rörande värdet på noterade finansiella 

instrument.
62

 Omständigheten kan i vissa fall tänkas ha karaktären av insiderinformation för 

endast en viss bransch eller ett visst verksamhetsområde.
63

  

 

En omständighet kan även avse allmänt prispåverkande information. I dessa fall berör 

omständigheten marknaden som helhet.
 
Sådan information kan avse kunskap om det allmänna 

ränteläget, nya författningar, förväntande affärer hos en stor aktieägare eller en 

portföljförvaltares kunskap en kunds ändamål med sin handel.
64         

 
 

                                                           
57 Se Prop. 1990/91:42, s. 82.   
58 Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 24.  Se även Thorstensson, M, Den svenska insiderregleringen 

ur en finansiell synvinkel, JT, 2000/01, s. 585 författaren använder sig dock av termerna ”Företagsspecifik-, industrispecifik- och 

makroekonomisk- information. Se även prop. 1990/91:42, s. 82, där använder man sig däremot inte av samma termer. 
59 Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 24. 
60 Art. 1.15 i Ref: CESR/06-562b. 
61 NJA 2013 s. 7, NJA 2008 s. 292, NJA 1994 s. 404.   
62 Art. 1.16 i CESR/06-562b. 
63 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 187. 
64 Prop. 1990/91:142, s. 81 och Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 23. 
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3.3.2  Specifik natur 

Kravet på att insiderinformation ska avse en omständighet återfinns i huvuddefinitionen av 

insiderinformation i art. 1.1 MmD. Där framgår att insiderinformation är information av 

specifik natur. Enligt art. 1 i första genomförandedirektivet, som utgör ett förtydligande av 

huvuddefinitionen, framgår att information anses vara av specifik natur om den anger en 

omständighet som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som 

har inträffat eller rimligtvis kan förväntas inträffa.  Denna information ska dessutom vara 

tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständighetens eller 

händelsens potentiella effekt på priset på finansiella instrument. Enligt CESR:s riktlinjer 

anses information vara tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser avseende 

en omständighets prispåverkande effekt i två fall. Det första är när omständigheten är sådan 

att den tillåter den förnuftige investeraren att fatta ett investeringsbeslut utan, eller vid mycket 

låg, finansiell risk. Investeraren ska med andra ord med säkerhet kunna bedöma 

omständighetens prispåverkan. Det andra är när informationen är sådan att den sannolikt 

kommer att utnyttjas omedelbart av marknaden, d.v.s. att så snart informationen blir känd, 

skulle marknadsaktörerna handla utifrån den.
 65

 

Svea hovrätt anförde i B 7956-07 (2008-01-04), som gällde information om ett kommande bud på 

ett bolag, att ett åtal för insiderbrott kan vara styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vilken 

information som lämnats ut, förutsatt givetvis att det ändå är tillförlitligen styrkt att 

insiderinformation verkligen har lämnats ut.  

 

För att information ska anses vara av specifik natur måste en omständighet således vara 

någorlunda sannolik och konkret. Bedömningen sker från fall till fall och beror på vad 

informationen utgörs av samt det omgivande sammanhanget.
66

 

Hovrätten ansåg i NJA 2013 s. 7 att e-postmeddelanden rörande information om inledande av 

samarbete, slutförhandlingar med andra parter, eventuella uppköp, minsta försäljningspris samt 

planerade intäkter utgjorde omständigheter av sådan specifik natur som krävs för att det ska vara 

fråga om insiderinformation. 

 

Svea hovrätt ansåg i B 422-09 (2010-11-17) att en sammansställning av ett forskningsresultat som 

innebar en fördröjning av utvecklingen av ett vaccin utgjorde en omständighet av specifik natur.  

 

                                                           
65 Art. 1.8 i Ref: CESR/06-562b. 
66 Ibid. Art. 1.5. 
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Information om en omständighet som rör en över tid pågående process som sker i olika 

stadier, exempelvis ett pågående projekt eller ett take-over bud, kan utgöra information av 

specifik natur. Detta gäller varje steg i processen såväl som i den övergripande processen. 

Bedömningen av ett mellanliggande steg i processen sker då utifrån de ovan angivna 

kriterierna, d.v.s. om det finns faktiska utsikter för att det mellanliggande steget kommer att 

inträffa och om informationen om det mellanliggande steget är tillräckligt specifik för att göra 

det möjligt att dra slutsatser om stegets prispåverkan. Däremot ska inte någon bedömning 

göras av sannolikheten för att den övergripande processen slutligen kommer att 

genomföras.
67

 

I NJA 1994 s. 404 (se nedan) bedömdes information i en promemoria innehållande en ingående 

analys av de affärsmässiga förutsättningarna för ett samgående av två bolag och olika metoder för 

att genomföra samgåendet utgöra insiderinformation. Promemorian hade upprättats i samband med 

att överläggningar fördes om det eventuella samgåendet.  

 

Att omständigheten ska vara av specifik natur innebär att vare sig åsikter eller spekulationer 

baserad på information som är allmänt tillgänglig omfattas av begreppet insiderinformation.
68

 

Detta följer redan av kravet på att omständigheten ifråga ska vara sannolik och konkret (för att 

vara av specifik natur). Rena rykten anses inte heller omfattas.
69

 Rykten som däremot kommer 

från tillförlitliga informationskällor anses däremot falla inom begreppet eftersom de bör 

kunna jämställas med konkret information.
70

Det ska exempelvis vara fråga om information 

via t.ex. en kundkontakt eller fondenheten på en kapitalplacerande institution. 
71

 

 

Enbart ett råd att sälja eller köpa finansiella instrument utgör inte i sig information om en 

omständighet av specifik natur, det uppfyller inte det krav på konkretion som rekvisitet 

uppställer. 

Det sagda följer av NJA 2008 s. 292. Målet rörde ett bolag, Tivox AB, som under en tid haft 

ekonomiska problem. A.A. som var adjungerande till styrelsen i bolaget hade genom ett 

telefonsamtal lämnat uttalanden av innebörd att en aktieägare, T.L., borde sälja sina aktier i Tivox 

AB. Detta hade skett direkt efter ett sammanträde med bolagets bank som beslutat att säga upp 

dess fakturakrediter. Endast några minuter efter telefonsamtalet ringde T.L. till sin aktiemäklare 

som fick i uppdrag att sälja samtliga aktier i Tivox AB. Dagen därpå försattes bolaget i konkurs.  

 

                                                           
67EU-domstols dom i mål nr. C-19/11 Mål nr C-19/1, Markus Geltl mot Daimler AG och art. 1.6 i Ref: CESR/06-562b.  
68  Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 84. 
69 Prop. 1990/91:42, s. 87. 
70 Af Sandeberg C, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s. 84 och Thorstensson M, Den svenska insiderregleringen ur en 

finansiell synvinkel, s. 590. 
71 Prop. 1990/91:42, s. 87.   
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Åklagaren yrkade att A.A. och T.L. skulle dömas för insiderbrott. Enligt gärningsbeskrivningen 

hade T.L. haft insiderinformation bestående av vetskap om att A.A. genom sin relation till Tivox 

AB haft insiderinformation om bolaget. A.A. hade. med denna kunskap uppmanat T.L. att sälja 

sina aktier i detta bolag. 

 

HD anförde, med hänvisning till art. 1.1 MmD och förarbetena till MmL, att enbart ett råd att sälja 

eller köpa finansiella instrument inte i sig utgör någon information om en omständighet som är av 

specifik natur. Det kan dock visserligen tänkas förekomma fall då ett råd lämnas under sådana 

förhållanden att den som ger rådet härigenom också i praktiken lämnar information om en viss 

omständighet av specifik natur. En sådan situation ansågs däremot inte föreligga i det aktuella 

fallet, varför åtalet mot T.L. ogillades. HD kom fram till att T.L. inte hade fått insiderinformation. 

Däremot dömdes A.A. för insiderbrott.  

Ett råd kan således lämnas under sådana förhållanden att den som ger rådet härigenom också i 

praktiken lämnar information om en viss omständighet av specifik natur. I har doktrinen det 

tolkats såsom ett sådant förhållande då ett råd med lätthet kan fyllas ut med information om 

ett bolags ställning. Detta skulle exempelvis vara aktuellt om det är klart att insidern som 

lämnar rådet har information som är så pass konkret att den kan påverka priset på bolagets 

finansiella instrument.
72

Viss kritik har dock framförts mot ett sådant tolkningssätt eftersom 

den som följer ett råd från en insider utgår förmodligen från att det föreligger en sådan 

bakomliggande anledning.  En konsekvens kan därmed bli att råd som lämnas av insiders 

betraktas som insiderinformation i fler situationer än vad HD egentligen avsett. Ett alternativt 

tolkningssätt är att ett sådant förhållande bör föreligga då mottagaren av rådet förstår vilken 

omständighet av specifik natur som föranleder det.
73

  

 

Kravet på att informationen ska vara av specifik natur framgår inte av den svenska 

definitionen av insiderinformation, utan redan begreppet omständighet anses innefatta ett krav 

på specifik natur.
74

 Den svenska definitionen anses således täcka det som ingår i MmD:s 

beskrivning av samma begrepp.
 75

  Dessutom framgår av förarbetena till MmL att det första 

genomförandedirektivet kan påverka tolkningen av några av de begrepp som används i den 

svenska definitionen.
76

  

Av HD:s avgörande i NJA 2008 s. 292 (se ovan), där en hänvisning sker till MmD och förarbetena 

till MmL, kan den slutsatsen dras att begreppet omständighet anses innefatta ett krav på specifik 

natur.  

                                                           
72Stattin, D, Något om begreppet insiderinformation, Juridisk tidskrift, 2008/09, s. 661, på s. 668. 
73 Sjöblom, Insiderbrott – några anteckningar i anslutning till senare års praxis, s. 389. 
74 SOU 2004:69, s. 76. 
75 Prop. 2004/05:142, s. 56.   
76 Ibid, s. 55 och 56. 
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NJA 1994 s. 404 utgör ett äldre rättsfall som egentligen inte uttryckligen rör kravet på specifik 

natur men däremot kravet på att omständigheten måste vara konkret. I målet hade överläggningar 

om ett samgående av två bolag företagits mellan VD:n i det ena bolaget och koncernchefen för det 

andra. I samband med överläggningarna undersöktes de närmare förutsättningarna för ett 

samgående av bolagen. Enligt HD var de kontakter som ägt rum mellan företrädarna för bolagen 

inte så konkreta och målinriktade som krävdes för att ett handelsförbud skulle vara tillämpligt. 

Däremot ansågs resultatet av undersökningen, i form av en promemoria innehållande en ingående 

analys av de affärsmässiga förutsättningarna för samgående av bolagen och av olika metoder att 

genomföra denna från finansiella synpunkter, vara tillräckligt konkret.  

 

3.4 Ägnad att väsentligt påverka priset 

För att information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet ska anses 

utgöra insiderinformation krävs att den är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument. Enligt art. 1.1 MmD ska informationen förväntas ha en väsentlig inverkan på 

priset på finansiella instrument. 

 

Information om en omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument kan vara av varierande slag. En sådan omständighet varierar mellan olika 

marknader
77

 och även från bolag till bolag. 
78

 Faktorer såsom nya utvecklingar, ett bolags 

storlek, marknadens uppfattning av ett bolag eller den bransch bolaget är verksamt inom kan 

vidare påverka bedömningen. 
79

 

 

Information om en strategiskt viktig order
80

, ingående av samarbetsavtal
81

, kommande förvärv 

av samtliga aktier i målbolaget
82

, och innehållet i en bokslutskommuniké inklusive resultatet 

för fjärde kvartalet
83

 är alla typexempel på omständigheter som är ägnade att väsentligt 

påverka priset på finansiella instrument. Informationen kan även avse omständigheter såsom 

avvikande försäljning
84

, utebliven investering eller order
85

 , eller information om ett bolags 

ekonomiska läge:   

I RH 2007:79 stod VD:n för ett riskkapitalbolag, BE, åtalad för insiderbrott. Enligt åklagaren hade 

VD:n avyttrat delar av sitt aktieinnehav i samband med att denne löpande erhållit 

                                                           
77 Prop. 2004/05:142, s. 56 med hänvisning till prop. 1990/91:42, s. 51 f, prop. 1995/96:215, s. 34 ff. och prop. 1999/2000:109, s. 53. 
78 Art. 1.13 i Ref: CESR/06-562b. 
79 Ibid. 
80 Svea hovrätt B 6037-08 (2009-03-06) och Varberg tingsrätt B754-12 (2012-05-30). 
81 NJA 2013 s. 7. 
82 Svea hovrätt B 7956-07 (2008-01-04)   och Svea hovrätt B 174-08 (2009-03-30). 
83 Uppsala tingsrätt B 1103-12 (2012-10-23). 
84 Svea hovrätt B 4911-09 (2010-06-01).   
85 Uppsala tingsrätt B1489-13 (2013-06-14).  
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insiderinformation bestående av omförhandling med de största kreditgivarna, nedskrivningar och 

bolagets ansträngda ekonomiska läge, som var avsevärt sämre än vad som var allmänt känt av 

marknaden.   

Bolaget hade sedan en tid befunnit sig i ett ansträngt ekonomiskt läge, uppgifter om detta hade 

publicerats i tidningar, och var därför inte okänt för marknaden. 

Tingsrätten fann det inte visat att information om bolaget BEs kreditsituation och dess 

nedskrivningsbehov skulle ha varit väsentlig prispåverkande. I stället menade tingsrätten att det 

var minst lika sannolikt att den prisnedgång som inträffade var en följd av marknadens besvikelse 

över att någon lösning på bolagets framtida kapitalbehov då inte förelåg och att det därmed stod 

klart för marknaden att huvudägarna i bolaget inte var ense i denna viktiga fråga. Tingsrätten 

ogillade därför åtalet. 

Hovrätten fann däremot informationen om bolaget BEs verkliga ekonomiska läge, särskilt om 

kapitalbehovet samt innehållet i förhandlingarna med kreditgivarna varken var offentliggjord eller 

allmänt känd. Informationen var dessutom ägnad att väsentligt påverka priset på bolagets aktier. 

Av denna anledning dömdes VD:n för insiderbrott.  

Av rättsfallet framgår att bedömningen av huruvida en omständighet är ägnad att väsentligt 

påverka priset kan vara komplicerad, samma omständigheter bedömdes på olika sätt i 

instanserna. 

 

För att ge en tydligare översikt över rekvisitet kommer dess delrekvisit att redogöras var för 

sig, därefter behandlas rekvisitets innebörd enligt MmD och första genomförandedirektivet. 

   

3.4.1 Ägnad att  

Rekvisitet ägnad att utgör ett abstrakt farerekvist
86

. En bedömning av huruvida något är ägnat 

att leda till en följd tar sikte på huruvida handlingen har vissa egenskaper som gör att den 

typiskt sett duger för något.
87

 Det behöver således inte visas att viss information haft en 

väsentlig påverkan på priset, utan att den typiskt sett har en sådan påverkan.
88

 Bedömningen 

av om en viss omständighet har varit ägnad att påverka priset på ett finansiellt instrument ska 

därmed ske vid tidpunkten då handlingen företogs (ex ante) och inte i efterhand.
89

 All 

                                                           
86 Sjöblom, Insiderbrott – några anteckningar i anslutning till senare års praxis, s. 393.  
87 Asp P, Ulväng M & Jareborg N, ”Kriminalrättens grunder”, Iustius förlag, Uppsala, 2010, s. 113. 
88 Sjöblom, Insiderbrott – några anteckningar i anslutning till senare års praxis, s. 393. 
89 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 199. 
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information som fanns tillgänglig vid handlingstillfället måste därför beaktas.
90

Detta innebär 

att bedömningen sker utifrån vilka omständigheter som erfarenhetsmässigt påverkar priset.
 91

    

 

En omständighet är ägnad att påverka priset på finansiella instrument om det förefaller som 

mycket sannolikt att ett offentliggörande av omständigheten kommer att få priset på ett 

finansiellt instrument att stiga eller sjunka. Med andra ord ska ett finansiellt instrument med 

hänsyn till den icke offentliggjorda omständigheten framstå som under- eller övervärderad 

samtidigt som det ska kunna förutsättas att marknadens reaktion på omständigheten skulle 

medföra att priset på instrumentet stiger eller faller.  Det är således den förväntade 

prisutvecklingen som är avgörande för bedömningen.
92

 Huruvida en verklig prisförändring 

faktiskt har inträffat saknar däremot betydelse.
93

 

 I mål C-45/08 Spector Photo Group m.fl. förde EU-domstolen ett liknande resonemang. I målet 

anförde domstolen bl.a. att för att kunna avgöra huruvida viss information utgör insiderinformation 

är det inte nödvändigt att pröva huruvida offentliggörandet av informationen faktiskt haft en 

väsentlig inverkan på priset på det finansiella instrument som informationen avser.   

 

Vad som ska prövas är således om den som använt sig av insiderinformation har haft 

anledning att förvänta sig att informationen skulle kunna påverka priset på det finansiella 

instrumentet och att omständigheten var av sådant slag att den borde ha påverkat priset 

väsentligt.
94

Detta framgår uttryckligen av art. 1.1. i MmD. Enligt CESR:s riktlinjer finns det 

anledning att förvänta sig att en viss omständighet kan väsentligt påverka priset om 

exempelvis liknande information tidigare haft en väsentlig påverkan på priset eller om sådana 

omständigheter som information rör tidigare har behandlats såsom väsentligt prispåverkande. 

Analytiska rapporter som tyder på att informationen ifråga är priskänslig kan även vara 

vägledande. 
95

 Hänsyn bör även tas till den prispåverkande omständighetens betydelse för 

bolaget i förhållande till bolagets aktiviter i stort.
96

  

 

Eftersom bedömningen sker utifrån omständigheter som erfarenhetsmässigt påverkar priset 

strider inte en transaktion mot förbudet att handla med insiderinformation om den har 

vidtagits med kännedom om en omständighet som framkallat en oväntad prisförändring. 

                                                           
90 P. 22 i Ref: CESR/02.089d. 
91  Prop. 1984/85:157, s. 89 och prop. 1990/91:42, s. 52. 
92 Prop. 1990/91:42, s. 82.   
93 Se hänvisning i prop. 1990/91:42, s. 52 till prop. 1984/85:157, s. 89 samt p. 22 i Ref: CESR/02.089d. 
94 Svensson A-P, Schedin H, Vägledning till rätt kurs på värdepappersmarknaden. En praktisk handledning till lagen om marknadsmissbruk, 
Svensk fondhandlareförening, Stockholm, 2006, s.22.  
95Art. 1.14 i Ref: CESR/06-562b. 
96 Ibid. Art. 1.13. 
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Vidare innebär det att en transaktion omfattas av förbudet trots att en prisförändring uteblivit 

om det egentligen förefallit som mycket naturlig då transaktionen vidtogs. I dessa fall kan 

man dock, enligt motiven till LVM, utgå ifrån att överträdelse av förbudet i regel inte 

beivras.
97

 Detta antyder i och för sig att den faktiska prisförändringen ändå kan ha viss 

anknytning till bedömningen. Det får anses ingå som ett led i bevisprövningen.
98

Av första 

genomförande direktivet framgår även att information som finns tillgänglig i efterhand (ex 

post) kan utnyttjas för att kontrollera ifall den information som fanns tillgänglig vid beslutet 

var ägnad att väsentligt påverka priset.
99

  Även domstolarna har tillerkänt den faktiska 

prisförändring betydelse som bevisfaktum vid bedömningen av om viss information är ägnad 

att väsentligt påverka priset i ett flertal fall,  

I B 422-09 (2010-11-17), som rörde ett aktiebolag som tillverkade vacciner, uppmärksammade 

Svea hovrätt bl.a. det faktum att kursen faktiskt föll vid bedömningen om viss information var 

ägnad att väsentligt påverka kursen.  

 

I B 2080-06 (2007-09-13) fäste Svea hovrätt vikt vid den faktiska kursrörelsen som skett för att bedöma 

om information om ett bolags ekonomiska ställning i ett brev till styrelseordförande i det aktuella bolaget 

var att bedöma som insiderinformation enligt tidigare ISL.    

Även åklagare har i en del fall hänvisat till den faktiska prisförändringen såsom bevis för att 

informationen har varit ägnad att väsentligt påverka priset.
100

  Det är egentligen inte särskilt 

märkvärdigt eftersom en faktisk prisförändring bekräftar att en omständighet verkligen var 

ägnad att väsentligt påverka priset. 

 

3.4.2 Väsentligt påverka priset  

Som tidigare konstaterats krävs för att viss information ska klassificeras som 

insiderinformation att den avser en omständighet som om den offentliggjordes skulle kunna 

väsentligt påverka priset på finansiella instrument. Information om en omständighet som i och 

för sig är prispåverkande, men inte av väsentligt slag kan således inte utgöra 

insiderinformation.  En kvalitativ bedömning sker således av den information som ligger till 

grund för bedömningen.
101

  

 

                                                           
97  Prop. 1984/85:157, s. 89 och prop. 1990/91:42, s. 52.   
98 Wesser, E, Har du varit ute och shoppat Jacob? En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet, 

Sociologiska institutionen, Lund, 2001, s. 62. Observera dock att uttalandet återfanns i motiven till LVM, vilken betydelse uttalandet har idag 

diskuteras nedan, i kapitel 4.   
99 Skälen i p. 2 till första genomförande direktivet. 
100 Se t.ex. B 422-09 (2012-11-17), B 7638-09 (2010-04-27) och B 1103-12 (2012-10-23).   
101 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 190. 
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Väsentlighetsrekvisitets innebörd och den bedömning som krävs för att avgöra om en viss 

uppgift väsentligt påverkar priset har berörts ett flertal gånger i förarbeten till svensk 

insiderlagstiftning. 

 

 I förarbetena till LVM har det anförts att bedömningen bör påverkas av den allmänna 

tendensen på marknaden, om marknadsvärdet på det finansiella instrumentet är högt eller lågt 

eller om det i allmänhet är föremål för kraftiga fluktuationer. Det ansågs därför svårt att ange 

hur stor prispåverkan var att anse som väsentlig. Som vägledning angavs dock att en 

tioprocentig kursavvikelse i förhållande till den allmänna kursutvecklingen var tillräcklig.
102

    

 

I förarbetena till IL anfördes att vad som utgjorde en väsentlig prispåverkan kunde variera 

mellan olika marknader för finansiella instrument.
103

 Medan mycket små prisförändringar på 

marknaden för räntebärande instrument kunde anses väsentliga, var en tioprocentig 

kursavvikelse fullt normal på en marknad för optioner. Även om det var svårt att ange en 

specifik procentuell gräns ansågs en tioprocentig kursavvikelse i förhållande till den allmänna 

kursutvecklingen, i likhet med tidigare uttalanden, som väsentlig.
104

 I senare ändringar av IL 

betonades dock att även kursavvikelser som understeg det tioprocentiga gränsvärdet kunde 

bedömas som väsentliga. Vid bedömningen anfördes att en jämförelse bör ske med det 

finansiella instrumentets normala volatilitet men att även ett instruments speciella 

förhållanden, exempelvis nivån på kursen, skulle beaktades.
105

 

 

I förarbetena till ISL klargjordes att bedömningen kunde ske med hjälp av flera olika 

parametrar, varav en skulle kunna vara att utgå från den procentuella kursavvikelsen och en 

annan att utgå från kursförändringar i form av standardavvikelse individuellt för varje aktie.
106

   

 

I förarbetena till MmL var lagstiftaren tydlig med att poängtera att något fast gränsvärde inte 

skulle tillämpas vid bedömningen av om en omständighet var väsentligt prispåverkande. Det 

tidigare angivna gränsvärdet om tio procent ansågs ha fått allt för stor betydelse i den 

praktiska rättstillämpningen.
107

 Sådana gränsvärden kunde vara vilseledande eftersom det 

visat sig att endast ett fåtal situationer faktiskt medförde en kursavvikelse om tio procent. 

                                                           
102 Prop. 1984/85:157, s. 89.   
103 Prop. 1990/91:42, s. 82.  
104 Ibid., s. 83. 
105 Prop. 1995/96:215, s. 36. 
106 Prop. 1999/2000:109, s. 53. 
107 Prop. 2004/05:142, s. 56. 
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Såsom redan i förarbetena till IL påpekats kunde volatiliteten dessutom variera mellan 

enskilda finansiella instrument varför i praktiken ett gränsvärde om tio procent egentligen var 

oanvändbart.
108

Det sagda framgår även av de riktlinjer CESR har publicerat. Enligt 

riktlinjerna är fasta gränsvärden inte lämpliga att utgå ifrån då volatiliteten på olika typer av 

finansiella instrument kan variera.
 109

   

 

Vid bedömningen av om en omständighet är väsentligt prispåverkande ska således numera 

hänsyn tas till ett flertal olika parametrar såsom allmänna tendenser på marknaden. 

Bedömningen bör ske utifrån det finansiella instrumentets speciella egenskaper, exempelvis 

volatilitet eller om en akties värde normalt är föremål för stora fluktuationer.
110

  En jämförelse 

sker sedan mellan den specifika kursrörelsen i förhållande till vad som är normalt för ett 

sådant finansiellt instrument.
111

 

 

Bedömningen av om väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt kan vara besvärlig, vilket följande 

rättsfall, RH 2009:29 och B 7638-09 (2010-04-27), visar.    

Målen har en gemensam bakgrund. Två styrelseledamöter, H.J. och J.B. hade under ett 

styrelsemöte i Studsvik AB erhållit information bestående i att bolaget i fråga erhållit en muntlig 

accept av en order till ett värde av 43 miljoner kr. Två dagar efter styrelsemötet förvärvade H.J. 

och J.B. aktier i Studsvik AB. Påföljande dag offentliggjorde bolaget att de vunnit en strategisk 

order. H.J. och J.B. åtalades för insiderbrott vid olika domstolar. 

 

I RH 2009:29, som rörde åtalet mot H.J., anfördes att det en för Studsvik AB var fråga om en 

strategiskt viktig order. Ordern befäste bolagets ledande position på ett visst marknadsområde och 

det fanns ett betydande behov av den produkt som ordern avsåg. Med hänsyn till värdet av den 

aktuella ordern och marknadens potentiella efterfrågan framstod det som uppenbart att eventuell 

information om att en dylik order var nära förestående var att betrakta som väsentligt 

prispåverkande information. Frågan i målet blev då om H.J. på grund av den information som 

lämnades vid styrelsemötet kunde förvänta sig att ordern skulle vinnas eller om detta var osäkert 

fram till den dagen då bindande avtal ingicks. Såväl formuleringen "muntlig accept" i 

sammanträdesprotokollet som formuleringarna i dotterbolagets rapport "Verbal order" och 

"Expected formally in August", som tidpunkten för det bindande avtalet och då 

styrelseledamöterna var tämligen säkra på att Studsvik AB skulle vinna ordern, talade för att 

ordern ansågs praktiskt taget vara säkrad redan vid tiden för styrelsesammanträdet.  Vid en 

sammantagen bedömning ansåg hovrätten det utrett att den information som lämnades vid 

                                                           
108 Afrell L, Klahr H, & Samuelsson P, Lärobok i kapitalmarknadsrätt, Norstedts juridik, 1998, 2 uppl., s. 287.  
109 Art. 1.13 i Ref: CESR/06-562b. 
110 Prop. 2004/05:142, s. 56 med hänvisning till prop. 1990/91:42, s. 51 f, prop. 1995/96:215, s. 34 ff. och Prop. 1999/2000:109, s. 53. Se 

även Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 191. 
111 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 191. 
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styrelsemötet var ägnad att väsentligt påverka priset på aktien i Studsvik AB. H.J. dömdes således 

för insiderbrott.  

 

I B 7638-09 som rörde åtalet mot J.B. anförde tingsrätten, vars dom fastställdes av Svea hovrätt 

däremot att den muntliga accepten hade utgjort en av ett trettiotal punkter och behandlats under en 

dryg halvtimme på ett nästan dagslångt styrelsemöte. Enligt bolagets VD kom det som en 

överraskning att affären blev klar så snabbt. Viss ovisshet rådde ifråga om affären skulle komma 

till stånd och framförallt om när i tiden affären skulle kunna bli klar. Det var dessutom inte heller 

visat att alla deltagare på styrelsemötet hade fått del av en rapport i vilken det fanns ytterligare 

uppgifter rörande den muntliga accepten. Information om den muntliga accepten av offerten 

ansågs därför vara ägnad att påverka priset på aktierna i Studsvik AB men inte i den 

utsträckningen att den varit ägnad att väsentligt påverka priset. Åtalet mot J.B. ogillades. 

Det kan konstateras att domstolarna kom fram till olika bedömningar gällande 

väsentlighetsrekvistet för i stort sett samma omständigheter.  

 

3.4.3 Den förnuftige investeraren 

Kravet på att informationen ska vara ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument återfinns i huvuddefinitionen av insiderinformation i art 1.1  MmD. Informationen 

ska enligt denna artikel förväntas ha en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument. 

Enligt art. 1.2 i första genomförandedirektivet, som utgör ett förtydligande av 

huvuddefinitionen, avses med sådan information ”information som en förnuftig investerare 

skulle kunna förväntas utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut”.  

 

Förtydligandet blir i praktiken fråga om ett hypotetiskt prov, (även kallat ”the reasonable 

investor-test”
112

) där en prövning sker om en förnuftig investerares bedömning av en 

investering påverkas av om viss informationen finns tillgänglig eller inte. I de fall 

informationen påverkar en förnuftig investerares beslut bör informationen förväntas ha en 

väsentlighet inverkan på priset.
113

 Vid bedömningen, som görs baserad på den information 

som fanns tillgänglig vid transaktionstillfället, ska hänsyn tas till:
 114

 

- Informationens förväntade effekter mot bakgrund av den berörda emittentens totala 

verksamhet 

- Informationens betydelse för prissättningen av det finansiella instrumentet  

- Informationskällans tillförlitlighet 

                                                           
112 Art. 1. 10 I Ref: CESR/06-562b. Termen förekommer även i brittisk rätt. 
113  Ekobrottsmyndigheten, 2013.  INSIDERINFORMATION, Opublicerad promemoria, Ekobrottsmyndigheten, Finansmarknadskammaren, 

s. 6. 
114 P. 27 i Ref: CESR/02.089d. 
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- Alla andra marknadsvariabler som förväntas påverka det finansiella 

instrumentet.  Sådana variabler kan avse; avkastning, likviditet, pris relationer 

mellan finansiella instrument, volym, utbud eller efterfrågan men även nyheter 

och marknadens mikrostruktur. 
115

 

 

Vid bedömningen bör man utgå ifrån vad en ”normal och förnuftig” investerare känner till om 

insiderinformation.
116

 En sådan investerare är inte en professionell investerare eftersom en 

sådan är kapabel att bedöma information på ett mer sofistikerat och erfaret sätt. Att utgå ifrån 

vad en professionell investerare lägger till grund för sitt investeringsbeslut skulle då istället 

medföra svårigheter ytterligare svårigheter vid bedömningen. Marknadsaktörer, domstolar 

samt brottsutredande myndigheter skulle vid sin bedömning tvingas sätta sig in i hur en 

professionell investerare tänker och förutsättas besitta sådan kunskap och erfarenhet som en 

professionell investerare har. 
117

 

 

Den svenska definitionen av insiderinformation saknar en liknande formulering likt den i 

första genomförandedirektivet. I en europeisk jämförelse kan detta framstå som ovanligt, en 

majoritet av de medlemstater som är anslutna till MmD uppställer nämligen ett liknande 

förtydligande.
118

 De svenska domstolarna har däremot hänvisat till bestämmelsen i första 

genomförande direktivet i ett få tal fall, utan att för den delen närmare gå in på dess innebörd.  

I RH 2009:29 anför de tingsrätten: ”Av de EG-direktiv som ligger bakom mml framgår att 

väsentlighetsrekvisitet kan anses vara uppfyllt när informationen skulle kunna förväntas utnyttjas 

av en förnuftig investerare som en del av grunden för hans eller hennes investeringsbeslut (se prop. 

2004/05:142 s 56 ). Informationen skall tydligt vara av en viss kvalité och substans för att 

föranleda investering enligt ovan. Det borde således finnas en gräns för när informationen är så 

osäker och spekulativ att bara den mindre förnuftige investeraren – åtminstone inte den förnuftige 

investeraren- är beredd att grunda sitt aktieköp på den. ” 

 

I B 945-06 s 233 uppmärksammade tingsrätten art 1.2 första genomförandedirektivet 

beträffande kravet på väsentlighet utan att för den delen närmare beröra innebörden av artikeln.  

.   

 

 

                                                           
115 Art. 1.13 i Ref: CESR/06-562b. 
116 Se även p. 1 i skälen till första genomförandedirektivet. 
117 CESR Market abuse consultation, Feedback statement, Ref: CESR/02-287B, December 2002, s. 8. 
118 Se t.ex. Værdipapirhandelsloven §34 2 st, Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes - AnSVG: § 13, Article 621-1 du règlement 

général de l’AMF , The Financial Services and Markets Act 2000 (Market Abuse) Regulations 2005, Statutory Instrument 2005 No. 381, 

Section 118C. 
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4 ANALYS 

Att bedöma huruvida viss information utgör insiderinformation kan, såsom den ovan gjorda 

framställningen visar, vara problematiskt.  

 

En genomgång av rekvisiten i begreppet har tydliggjort de faktiska svårigheter som föreligger 

vid bedömningen av huruvida viss information utgör insiderinformation eller inte. En 

bakomliggande orsak till dessa svårigheter kan mycket väl vara att begreppet 

insiderinformation är uppbyggt kring rekvisit som saknar en klar och tydlig definition.  

Innebörden av en del rekvisit blir följaktligen vag vilket i sin tur medför att hela definitionen i 

sig får en vag utformning.
119

 Att tolka begreppet insiderinformation utifrån en vag definition 

kan vara bekymmersamt.  

 

En konsekvens av att en bestämmelse är vagt formulerad eller innehåller vaga rekvisit, kan 

tyvärr vara att domstolarna är mindre benägna att producera rättsbildning genom 

prejudicerande avgöranden.
120

 Under de 40 år Sverige har haft ett förbud mot insiderhandel 

har endast tre mål prövats av HD.
121

 Visserligen väcks endast åtal i ett fåtal mål rörande 

insiderbrott per år.  Fler prejudicerande avgöranden kan vara nödvändiga för att fylla de 

luckor som uppstår när en bestämmelse utformas med hjälp av vaga rekvisit.  

 

Av de få domstolsavgöranden som finns, främst från underinstanserna, framgår de 

tolkningssvårigheter som domstolarna har med bedömningen av rekvisiten. De bedömningar 

som domstolarna kommer fram till är oftast knapphändigt motiverade och består i allmänhet 

av ett konstanterande av huruvida samtliga rekvisit är uppfyllda eller inte, utan någon 

föregående motivering. Av bedömningarna framgår inte heller huruvida en prövning av varje 

rekvisit för sig har skett, eller hur en sådan bör gå till. 
122

 Att svårigheter föreligger blir ännu 

tydligare då rekvisiten en del gånger tolkas på skilda sätt av domstolarna. Det förekommer 

exempelvis att i princip liknande omständigheter har bedömts på olika sätt.
123

  I dagens läge 

saknas en enhetlig praxis på området, istället har begreppets vaga utformning gett upphov till 

oklara och oförutsägbara domar. 

 

                                                           
119 Författarna till Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar menar att väsentliga delar av MmL är 

uppbyggd kring just vaga rekvisit, och detta i en utsträckning som författarna bedömer vara något ovanligt, se s. 122 f. 
120 Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s. 122. 
121 NJA 2013 s. 7, NJA 2008 s. 292 och NJA 1994 s. 424.  
122 Se dock Stockholm tingsrätts dom i B 11287–07 (2010-06-01) som nästan uppgick till 800 sidor.  
123 Svea hovrätt B 7638-09 (2010-04-27) och RH 2009:29 samt RH 2007:79. 
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Eftersom tolkningen av begreppet är avgörande vid bedömningen av om insiderbrott har 

begåtts eller inte är en konsekvens av en otydlig definition och avsaknad av prejudicerande 

avgöranden att gränsen för det straffbara handlandet blir oklart. För en marknadsaktör kan det 

vara svårt att avgöra huruvida en transaktion är tillåten eller inte, vilket egentligen är en viktig 

förutsättning för en väl fungerande värdepappersmarknad.
124

 När det otillåtna handlandet är 

oklart för marknadsaktörer är få benägna att investera på värdepappersmarknaderna. De som 

väl gör det måste genomföra omfattande utredningar för att få klarhet i om en transaktion är 

tillåten eller inte. Detta medför i sin tur att tillgången till snabbt kapital minskar. En sådan 

oklarhet och osäkerhet om gränsen för det straffbara handlandet påverkar således 

värdepappersmarknadernas effektivitet vilket kan vara störande för dem.
125

 

 

Till skillnad från den svenska lagstiftningen är de rättsakter utgivna av EU på området 

betydligt mer detaljerade och tydligt formulerade. Givetvis innehåller även de en del otydliga 

och vaga formuleringar men samtidigt är bestämmelserna utförligt skrivna och ger betydligt 

mer vägledning vid bedömningen. Därtill utgör de utkast och riktlinjer utgivna av CESR 

viktiga anvisningar, även om de inte är rättsligt bindande. Dessa publikationer kan 

tillsammans med EU-direktiven fylla ut en del av de luckor som återfinns i den svenska 

definitionen av begreppet.  

 

Närmare kommer ett urval av de rekvisit som, enligt min bedömning, har väckt en del 

intressant frågor eller annars vållat domstolarna flest svårigheter, att diskuteras närmare.  

 

4.1 Icke offentliggjord eller allmänt känd  

Oftast är det självklart om information är offentliggjord eller allmänt känd. Detta rekvisit hör 

följaktligen inte till ett av de rekvisit som vållar rättstillämparna några större svårigheter i 

bedömningen. Vissa frågor kan ändå vara intressanta att lyfta fram.  

 

Som tidigare konstateras skiljer sig innebörden av begreppen åt. Information som är 

offentligjord behöver inte alltid vara allmänt känd, och tvärtom. Lagstiftaren tycks däremot 

utgå ifrån att begreppen har samma innebörd. En sådan tolkning överensstämmer även med 

den som återfinns i MmD. Vilken innebörd har då rekvisitet? Är det tillräckligt att 

informationen endast är antingen offentliggjord eller allmänt känd för att rekvisitet ska anses 

                                                           
124 Cavallin, S, Om kriminalisering med hjälp av vaga rekvisit, s. 253. 
125 Ibid., s. 253. 
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uppfyllt? Eller bör detta tolkas såsom att informationen varken får vara offentliggjord eller 

allmänt känd för att utgöra insiderinformation? För att kunna förstå innebörden av rekvisitet 

måste en viss distinktion ändå göras mellan begreppen.  

 

Det första alternativet innebär att begreppen skulle kunna uppfattas som alternativa till 

varandra, vilket i och för sig får stöd av ordvalet eller i lagtexten. Ur en marknadsaktörs 

perspektiv skulle det innebära att handel med insiderinformation är tillåten i fler situationer än 

i jämförelse med det andra alternativet då information varken får vara offentliggjord eller 

allmänt känd. Är insiderinformationen offentliggjord men inte allmänt känd får handel vidtas. 

En sådan innebörd skulle däremot medföra ett minskat krav på rättsäkerheten. Åklagaren 

behöver i dessa fall endast styrka att ett av rekvisiten är uppfyllda för att insiderinformation 

ska anses föreligga. Insiderinformation skulle på så vis även föreligga i fler situationer än 

jämförelsevis med det andra alternativet.   

 

I det andra alternativet får informationen varken vara icke offentligjord eller allmänt känd för 

att klassificeras som insiderinformation. En marknadsaktör måste således inför ett 

investeringsbeslut försäkra sig om att informationen i fråga varken är offentliggjord eller 

allmänt känd för att undvika att handla med insiderinformation. Omvänt gäller att en åklagare 

måste visa att informationen är icke offentliggjord och allmänt känd. Informationen skulle i 

vissa fall kunna vara offentliggjord och allmänt känd vid två olika tidpunkter. 

 

Båda alternativen medför således vissa lättnader men har även sina nackdelar. Enligt 

lagkommentaren till MmL föreslås ett mellanting av båda alternativen. Ur en marknadsaktörs 

perspektiv får informationen vara antingen offentliggjord eller allmänt känd för att handel 

med informationen ska vara tillåten. För en åklagare gäller det däremot att visa att 

informationen är icke offentliggjord och allmänt känd.
126

Ett sådant synsätt tycks vara 

rimligast.  

 

En annan intressant fråga är hur information som finns tillgänglig på Internet ska bedömas. 

Lagstiftarens uppfattning tycks vara att frågan bör avgöras i första hand med utgångspunkt i 

vilken webbsida det är fråga om. Har informationen exempelvis publicerats på en välkänd och 

välbesökt webbsida bör rekvisitet således vara uppfyllt.  En sådan uppfattning kan tyckas 

märklig. Att avgöra när viss information utgör insiderinformation skulle i dessa fall kräva 

                                                           
126Afrell L m.fl. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar, s.187. 
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betydande resurser, inte endast för brottsutredande myndigheter, utan även för 

marknadsaktörer. En marknadsaktör skulle då behöva ta ställning till huruvida en viss 

webbsida ska anses som välbesökt för att undgå åtal om insiderbrott. Jämför man däremot 

med det resonemang som förs kring publicering av information i lokaltidningar är även 

information som finns tillgänglig på Internet tillgänglig för envar och det föreligger inte heller 

något hinder för spridningen av informationen till resterande delar av allmänheten. 

Tillgängligheten till informationen bör således vara avgörande, är sidan öppen bör rekvisitet 

vara uppfyllt. Av denna anledning skulle det vara ytterst förvånande om en domstol skulle 

bedöma information som finns tillgänglig på en mindre välbesökt hemsida såsom icke 

offentliggjord eller allmänt känd.   

 

Som tidigare har angetts innebär en publicering på Internet trots allt att det föreligger en 

avsikt att göra informationen tillgänglig för vem som helst. Vilken betydelse bör denna avsikt 

ha i bedömningen? Hur bör exempelvis informationen bedömas i fall den som har tillgång till 

insiderinformation är villig eller har till avsikt att göra informationen tillgänglig för vem som 

helst som vill ta del av den och öppet diskuterar informationen med vem som helst?
127

 

Informationen är i dessa fall tillgänglig för vem som helst som vill ta del av den och det finns 

ingenting som hindrar informationen att nå allmän spridning. Är informationen även i dessa 

fall offentliggjord men möjligtvis inte allmänt känd? Informationen är i dessa fall tillgänglig 

för envar men har inte fått allmän spridning. Däremot föreligger inget hinder för att 

informationen ska nå allmän spridning. Bör bedömningen i dessa fall ske utifrån den faktiska 

spridningen eller avsikten? Hur dessa frågor bör besvaras återstår dock att se.  

 

4.2 Omständighet av specifik natur 

Rekvisitet omständighet har, som framställningen visat, en väldigt generell och bred innebörd. 

En sådan omständighet kan i princip bestå av vad som helst och föreligga nästan när som 

helst. Detta medför att tolkningsutrymmet blir väldigt stort vid bedömningen.  

 

Någon ingående beskrivning av rekvisitet saknas som bekant i den svenska lagstiftningen och 

i de förarbeten som finns på området. Visserligen framgår att en sådan omständighet kan avse 

i princip vad som helst, allt ifrån det allmänna ränteläget till en omständighet som rör ett 

särskilt bolag. Kärnan i rekvisitet är att omständigheten ska vara prispåverkande. En mer 

                                                           
127 Jmfr. Henning J P, The netherworld of what constitutes insider trading, The New York Times, 2013, hämtad 08-10-2013,  
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utförlig definition av rekvisitet omständighet återfinns i MmD samt i första 

genomförandedirektivet. Enligt dessa rättsakter ska informationen vara av specifik natur, 

d.v.s. någorlunda sannolik och konkret.   

 

HD har i NJA 2008 s 292 bekräftat att begreppet insiderinformation ska tolkas såsom att det 

inbegriper ett krav specifik natur. Ett sådant krav kan annars tyckas välbehövlig i en definition 

som är fylld av otydliga och vaga rekvisit men även för att uppnå mer enhetligt med MmD. 

Att ett sådant behov finns, visar sig exempelvis genom den betydelsen rekvisitet har fått bland 

de svenska domstolarna. Rekvisitet har nästintill varit av avgörande betydelse i en del av de 

mer välkända insidermål
128

 som har prövats i Sverige.  

 

Ett av dessa mål är Svea hovrätts dom i mål B 7956-07 (2008-01-04). Av målet framgår att ett 

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

som har lämnats ut, förutsatt givetvis att det ändå är tillförlitligen styrkt att insiderinformation 

verkligen har lämnats ut. Frågan är då hur en bedömning av information ska ske ifall 

åklagaren inte kan visa exakt vilken information som har lämnats ut? I dessa fall torde det 

vara svårt att bedöma huruvida informationen uppfyller de i direktiven uppställda kraven på 

sannolikhet och framförallt konkretion. Hur kan slutsatser om en omständighets potentiella 

effekt på priserna på finansiella instrument i dessa fall bedömas? Visserligen behöver 

åklagaren inte exakt visa vilken information som har lämnats ut för att en bedömning ska 

kunna ske. Möjligen syftar hovrätten på de fall då insiderinformation exempelvis har lämnats 

under ett samtal som inte kunnat återges men där det ändå är styrkt att sådan information har 

lämnats exempelvis genom mailkorrespondens.
129

  

 

I NJA 2008 s. 292 tycks kravet på konkretion har satts betydligt högre. I målet prövades som 

bekant hur konkret viss information måste vara för att anses vara av specifik natur. Enbart ett 

sälj eller köpråd från en insider ansågs inte vara tillräckligt konkret för att uppfylla rekvisitet 

omständighet av specifik natur. Det är i och för sig självklart att endast ett råd skulle göra det 

svårt att avgöra hur pass konkret informationen är och därmed om den är av specifik natur. 

Hur ska i så fall en viss omständighets prispåverkande effekt bedömas? Den argumentation 

som förs i doktrinen är givetvis självklar. Den som erhåller viss information, i detta fall en 

rekommendation, bör även kunna dra den slutsaten att det är just insiderinformation som har 

                                                           
128 Se avsnitt 3.3.2. 
129 En liknande situation förelåg i NJA 2013 s. 7, däremot kom frågan i HD att handla om överskottspåståenden i gärningsbeskrivningen.  
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lämnats. Informationen bör ge mottagaren ledning om bolagets ekonomiska ställning.
130

  

Hade det därför i målets visats att mottagaren av säljuppmaningen insett kausalitet mellan 

bolagets ekonomiska svårigheter och insiderns uppmaning skulle detta mycket väl anses 

utgöra en sådan omständighet av specifik natur. 
131

 

 

Med hänsyn till de riktlinjer som CESR har angett kan det däremot argumenteras för att ett 

köp eller sälj-råd från en insider ändå under vissa fall bör anses vara prispåverkande och 

därmed av specifik natur. En förnuftig investerare skulle förmodligen bedöma ett råd som 

kommer från en insider såsom prispåverkande. Hade exempelvis en VD på ett välkänt bolag 

X under ett föredrag sagt ”Sälj alla era aktier i bolag X”, hade en majoritet av investerarna sålt 

sina aktier i bolaget. Sådan information hade säkerligen bedömts som prispåverkande och 

därmed som en omständighet av specifik natur. Investerare, förnuftiga eller inte, skulle 

således sannolikt handla utifrån detta råd. Visserligen kan en diskussion föras kring huruvida 

ett sådant råd ger ledning om bolagets ställning. Det kan dock tyckas vara rätt uppenbart att 

bolagets ekonomiska ställning inte kan vara så bra om dess VD uppmanar andra att sälja sina 

aktier i bolaget. 

 

Så mycket kan i alla fall sägas om detta rättsfall; att ett köp- eller säljråd inte ensamt kan 

utgöra en omständighet av specifik natur. 

 

4.3 Ägnad att väsentligt påverka priset 

4.3.1 Allmänt 

Att bedöma huruvida en omständighet är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella 

instrument är en svår uppgift. Detta beror till viss del på att rekvisitet består av en del vaga 

och öppna begrepp. Det saknas dessvärre särskild ledning eller riktlinjer i lagstiftningen och 

förarbeten som kan vara till hjälp vid bedömningen. 

 

Vid bedömningen av om en omständighet är ägnad att påverka priset krävs en viss erfarenhet 

och kännedom om sådana omständigheter, vad som ska bedömas är som bekant om en 

omständighet erfarenhetsmässigt påverkar priset. Att en omständighet är väsentligt 

prispåverkande anger i princip endast att den prispåverkande effekten inte ska vara av 

                                                           
130Se även Afrell, L m.fl. Insiderlagen. En lagkommentar, s. 56. 
131 Stattin, D, Något om begreppet insiderinformation, Juridisk tidskrift, s. 668. 
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obetydligt slag. Den anger inte vad som är väsentligt kurspåverkande eller hur en sådan 

bedömning ska gå till.  

 

Rekvisitet utgör ett tydligt exempel på ett av de vaga, eller öppna, rekvisit som återfinns i 

begreppet insiderinformation och vilka tillämpningssvårigheter rekvisitet vållar. Normalt 

brukar sådana rekvisit fyllas ut genom rättspraxis, men de fall som väcks är oftast få och 

omständigheterna väldigt olika. Underinstanserna har dessutom haft en del svårigheter vid 

tolkningen av rekvisitet varför inte mycket ledning kan hämtas härifrån.   

 

Rättsfallet RH 2007:79 utgör ett exempel på hur komplicerad bedömningen är, men även att 

förtydliganden behövs för att en enhetlig bedömning ska kunna ske av domstolarna. RH 

2009:29 och Svea hovrätten mål i B 7638-09 (2010-04-27) utgör andra exempel på sådana 

fall. Vad som är anmärkningsvärt med just dessa fall är att i stort sett samma omständigheter 

förelåg i målen, ändå kom domstolarna kom fram till olika bedömningar gällande rekvisitet. 

Rättsfallen visar att det råder viss osäkerhet kring hur bedömningen av rekvisitet ska ske.   

 

Är rekvisitet komplicerat att tolka för domstolarna kan man undra vilka bekymmer det vållar 

för marknadsaktörerna. Som rekvisitet är utformat idag förväntas en investerare inför ett 

beslut behöva göra en, förmodligen omfattande, utredning för att bedöma huruvida den 

informationen som investeringsbeslutet baseras på typiskt sett medför en väsentlig 

prispåverkan eller inte. För att göra denna omfattande utredning behöver investeraren 

dessutom avgöra det finansiella instrumentets speciella egenskaper och göra en jämförelse 

mellan den specifika kursrörelsen i förhållande till vad som är normalt för ett sådant 

finansiellt instrument. Det är nästan omöjligt för en investerare att bedöma vad som utgör en 

omständighet ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument vilket medför att 

det straffbara området blir svårt att förutse. 

 

En annan problematik är att detta rekvisit till stor del flyter ihop med rekvisitet omständighet. 

Vad som utgör en prispåverkande omständighet i ett fall kan i andra sammanhang utgöra en 

omständighet som är väsentligt prispåverkande. Det är därför viktigt att komma ihåg att 

huruvida en omständighet är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument 

utgör en kvalitativ bedömning. 
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Vad som däremot kan konstateras är att i princip vilken omständighet som helst kan utgöra en 

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

kan en omständighet uppfylla rekvisitet i ett bolag men behöver nödvändigtvis inte göra det i 

ett annat. I fall ett bolag vars omsättning knappt uppstiger till 4 miljoner kronor per år vinner 

en order som är värd 500 000 kronor, är detta en omständighet som är ägnad att väsentligt 

påverka priset på de finansiella instrumenten i bolaget. Omständigheten skulle däremot inte 

vara ägnad att väsentligt påverka priset i ett bolag som istället har en årsomsättning om 

200 000 miljoner kronor och tecknar sådana beställningar varannan vecka. I detta fall skulle 

ordern endast avse en omständighet som är prispåverkande.  

 

4.3.2 Den förnuftige investeraren  

Eftersom en tolkning av rekvisitet ägnad att väsentligt påverka priset har visat sig vara svår 

kan förtydligande eller andra riktlinjer i lagstiftningen underlätta bedömningen avsevärt.  Ett 

sådant förtydligande återfinns i första genomförandedirektivet. Förtydligandet går ut på att 

pröva om en förnuftig investerares bedömning av en investering påverkas av om viss 

informationen finns tillgänglig eller inte. Man bör således istället för att beakta en viss 

kursrörelse utgå från en ”förnuftig investerares” perspektiv.   

 

En majoritet av de medlemsstater som är anslutna till MmD har infört en liknande 

formulering i lagtexten. Det kan tyckas lättare för en investerare att förstå vad en förnuftig 

investerare skulle kunna lägga till grund vid sin investering i jämförelse med ett svårtolkat 

rekvisit på att omständigheten ska vara ägnad att väsentligt påverka priset som dessutom 

kräver omfattande utredningar. Att endast ha ett sådant krav utan någon utförlig beskrivning 

räcker dessvärre inte, vilket rättsfallen RH 2009:29 och Svea hovrätten mål i B 7638-09 

(2010-04-27) visar.   

 

Visserligen är inte denna bedömning helt okomplicerad. Hänsyn måste även i dessa fall tas till 

ett flertal faktorer, men dessa utgör trots allt oftast sådana faktorer som en investerare ändå 

beaktar inför ett investeringsbeslut.  

 

Frågan är hur bedömningen hade sett ut i en del av de mål tidigare har varit uppe till prövning. 

Är till exempel en säljrekommendation från en insider, något som en förnuftig investerare 

skulle lägga till grund för sitt beslut?  Troligtvis. I detta hänseende kan kravet på den 

förnuftige investeraren anses utgöra ett vidare begrepp i jämförelse med kravet på ”ägnad att 
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väsentligt påverka priset”.  Genom ett sådant förtydligande föreligger därför en viss risk för 

att fler omständigheter kan komma att omfattas. Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

förnuftige investeraren ska ses som ett komplement till bedömningen av huruvida en 

omständighet är ägnad att väsentligt påverkar priset.  
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5 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Det övergripande syftet med detta examensarbete var att utreda innebörden av begreppet 

insiderinformation såsom det definieras enligt MmL. Att bedöma vad som exakt utgör 

insiderinformation kan vara problematiskt eftersom begreppet dessvärre saknar en klar och 

tydlig innebörd.  

 

I princip vilken icke offentligjord eller allmänt känd information som helst kan klassificeras 

som insiderinformation så länge informationen är tillräckligt specifik vilket innebär att 

informationen ska vara någorlunda sannolik och konkret. Det finns ingen given omständighet 

eller någon exakt tidpunkt för när en viss omständighet kan utgöra insiderinformation.  

Bedömningen av huruvida viss information kan klassificeras som insiderinformation eller inte 

måste göras med hänsyn till de enskilda förhållandena i varje fall. Avgörande är dock om den 

omständighet som information avser är prispåverkande eller inte. Tolkningsutrymmet är 

således väldigt öppet och stort vid bedömningen. Detta kan medföra att marknadsaktörer 

måste vidta särskilt försiktiga och välavvägda beslut när en eventuell transaktion ska vidtas 

vilket på sikt kan påverka värdepappersmarknadernas effektivitet.  

 

Det är dock endast de omständigheter som är ägnade att väsentligt påverka priset som 

omfattas av förbudet. Är prisförändringen typiskt sett väldigt låg för en sådan omständighet 

föreligger således ingen insiderinformation. Denna bedömning har dock visat sig vara väldigt 

problematisk, inte bara för att rekvisitet är vagt utformat. En marknadsaktör förutsätts här ha 

tillräckligt insikt för att bedöma huruvida en omständighet typiskt sett väsentligt påverkar 

kursen eller inte. Bedömningen försvåras ytterligare av att någon egentlig riktlinje för 

bedömning saknas, varken i lagtexten, motiven eller i praxis. Det som anges är att en 

jämförelse ska ske med vad som egentligen avses vara normal kursrörelse för just det aktuella 

finansiella instrumentet. En sådan bedömning skulle kräva betydande resurser eftersom en 

investerare inför ett beslut behöva göra en, förmodligen omfattande, utredning för att bedöma 

huruvida den informationen som investeringsbeslutet baseras på typiskt sett medför en 

väsentlig kurspåverkan eller inte. För att göra denna omfattande utredning behöver 

investeraren dessutom avgöra det finansiella instrumentets speciella egenskaper och göra en 

jämförelse mellan den specifika kursrörelsen i förhållande till vad som är normalt för just 

detta finansiella instrument.  Ett något förenklat sätt att utföra bedömningen är att istället utgå 

ifrån vad en förnuftig investerare skulle utnyttja informationen som grund för ett 
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investeringsbeslut. Även här måste dock ett flertal faktorer beaktas, men vid en sådan 

bedömning föreligger i alla fall något klarare riktlinjer.  

 

Den risk som ofta förknippas med att ha så pass vaga och öppna rekvisit i en straffrättslig 

lagstiftning är givetvis allvarlig. Detta eftersom det i dessa fall föreligger ytterligare risk för 

att definitionens utformning istället har en negativ inverkan på värdepappersmarknadernas 

effektivet. När det otillåtna handlandet är oklart för marknadsaktörer är få benägna att 

investera på värdepappersmarknaderna. Såsom definitionen är utformad idag kan det vara 

svårt för marknadsaktörer att avgöra huruvida en transaktion är tillåten eller inte. Därmed 

motarbetas själva syftet med lagstiftningen som är att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden. En välfungerande marknad för finansiella instrument är trots allt en 

viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och välstånd.  
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Prop. 1971:130 Om registrering av aktieinnehav 

 

SOU 2004:69 Marknadsmissbruk 
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