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Sammanfattning 

Insiderlagstiftning är ett lagstiftningsområde som de senaste decennierna kraftigt utvecklats i 

de flesta rättssystem. Insiderlagstiftning består oftast utav en komplex samling lagregler och 

inte sällan finns det i samlingen bestämmelser specifikt gällande för personer med 

insynsställning i börsnoterade bolag. I EU-rättslig och i svensk rätt har det genom åren figurerat 

flera olika varianter av insiderregleringar. Därmed har också de specifika bestämmelserna för 

insynspersoner varierat. Nuvarande bestämmelse för insynspersoner regleras i art. 19 p. 11 

MAR, där det stadgas att dessa insynspersoner är förbjudna att utföra några transaktioner 

kopplat till det egna bolagets aktie under en period om 30 dagar före bolagets offentliggörande 

av en finansiell rapport. Regeln syftar till att försöka utjämna det informationsövertag 

insynspersoner har jämtemot andra investerare genom att förhindra insynspersoner från att 

utföra transaktioner under vissa tidsperioder, då icke-offentliggjord bolagsinformation kan ha 

ett stort monetärt värde. Det kan ifrågasättas om den nuvarande regleringen i art. 19 p. 11 MAR 

är utformad effektivt eller om den är i behov av förändring för att på bättre sätt uppfylla dess 

syfte. 

 

Inom det amerikanska, federala rättssystemet används det parallellt flera alternativa 

bestämmelser för att försöka stävja samma sak som regeln i art. 19 p. 11 MAR syftar till att 

göra. I uppsatsen visas tre exempel på alternativa regleringar från den amerikanska rätten, som 

alla syftar till att minska insiderhandeln. 

 

I uppsatsen påvisas att den nuvarande regleringen i art. 19 p. 11 MAR brister i dess utformning, 

då den nuvarande lydelsen kvarlämnar möjligheter för insynspersoner att undslippa 

bestämmelsen. För att minska risken för att insynspersoner utnyttjar bristerna i regleringen 

torde regleringens utformning förändras. För att vidare minska riskerna för att insiderhandel 

begås av personer i ledande ställningar torde också nämnda reglering kompletteras med 

ytterligare bestämmelser.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den 16 april år 2014 utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd EU:s nya 

marknadsmissbruksförordning (MAR)1. Föregående lagstiftning på EU-nivå ansågs vara alltför 

inaktuell, bland annat med tanke på den tekniska utveckling som hade skett det föregående 

decenniet. Det var också av stor vikt att införa ett tydligare och mer enhetligt regelverk för att 

kunna bevara och utöka den marknadsintegritet som eftersträvas för att allmänheten ska få 

förtroende för aktörerna på den europeisk finans- och värdepappersmarknaden.2 

 

Den tredje juli år 2016 trädde MAR i kraft i EU:s medlemsländer. Ikraftträdandet innebar att 

åtskilliga direktiv på området inte längre var behövliga, då MAR ensamt omfattade de områden 

dessa direktiv tidigare hade behandlat.3 Ett av de främsta syftena med införandet av 

förordningen är att stävja marknadsmissbruk och handlande inom ramen för vilket det 

föreligger informationsasymmetri.4 Både insiderhandel och marknadsmanipulation är, enligt 

MAR, olagliga gärningar.5 

 

I MAR finns, utöver nämnda reglering, ytterligare reglering gällande insiderhandel, vilken dock 

enbart gäller för personer som befinner sig i ledande ställningar inom ett börsnoterat aktiebolag. 

I artikel 19 i MAR stadgas speciella regler avseende transaktioner utförda av personer i ledande 

ställning. Vidare i art. 19 p.11 MAR stadgas att en sådan person inte ska genomföra några 

transaktioner avseende aktier eller derivatinstrument kopplat till det egna bolaget under en 

period om 30 dagar före bolaget ska offentliggöra en bokslutskommuniké eller delårsrapport. 

Syftet med dessa handelsförbud är att förhindra dessa insynspersoner från att agera på 

information de besitter, men som den övriga marknaden inte tagit del av ännu. Viktigt att notera 

är att regleringen i art. 19 p. 11 är att se som en komplettering till den ordinarie regleringen 

avseende förbudet att agera på insiderinformation och insiderhandla. Det är givetvis alltid 

förbjudet att agera på insiderinformation, men att bevisa att en person i en ledande ställning 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk 

(marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och 

kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. 
2 Skäl p. 2–4 MAR. 
3 Skäl p. 87 MAR. 
4 Art. 1 MAR. 
5 Art. 14–15 MAR. 



2 
 

inom ett bolag har använt sig av insiderinformation vid en transaktion kopplat till aktier i det 

egna bolaget är ofta mycket svårt. 

 

Det är tveksamt om nuvarande reglering, med ett 30 dagar långt handelsstopp innan 

offentliggörande av delårsrapporter, är tillräckligt för att stävja marknadsmissbruk. Exempelvis 

är ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm skyldigt att offentliggöra sin kvartalsrapport maximalt 

två kalendermånader efter att kvartalet i fråga löpt ut.6 Det innebär att en insynsperson kan 

handla i den egna aktien efter att kvartalet löpt ut, men innan den stängda 30-dagarsperioden 

har påbörjats. Sannolikt har insynspersonen då information om hur bolaget har presterat under 

kvartalet och kan i sådana fall utnyttja sitt informationsövertag jämtemot de övriga deltagarna 

på marknaden.  

 

Misstänkta insiderbrott har i Sverige kraftigt ökat de senaste åren7, och även i de fall personer i 

ledande ställning håller sig innanför ramarna för MAR:s bestämmelse avseende den stängda 

30-dagarsperioden finns det också en väsentlig aspekt att ta hänsyn till i den ursprungliga 

bestämmelsen om förbud mot insiderhandel. Svårigheten att bevisa ett insiderbrott må kunna 

orsaka skada för deltagare på aktiemarknaden, men om vissa personer kan utnyttja sitt 

informationsövertag genom deras positioner inom ett börsnoterat bolag är inte deltagarnas 

skada den enda skadan som orsakas – allmänhetens förtroende för aktiemarknaden kan i sin 

helhet skadas.  

                                                           
6 Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, 3.3.3. 
7 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2016, s. 31. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för den nuvarande EU-regleringen avseende insiderhandel, 

med en särskild fokusering på det handelsförbud för personer i ledande ställning som stadgas i 

art. 19 p.11 MAR. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska den nuvarande regleringen för 

att om möjligt upptäcka eventuella svagheter och brister. Tillika ämnar jag i uppsatsen att utreda 

och analysera om nämnda reglering avseende handelsförbudet för personer i ledande ställning 

uppfyller dess syfte.8 För att få en djupare förståelse för huruvida den nuvarande regleringen i 

art. 19 p. 11 MAR är behäftad med brister kommer uppsatsen att innehålla komparativa inslag, 

där amerikansk lagstiftning liknande den europeiska regleringen i art. 19 p. 11 MAR kommer 

att redogöras för samt jämföras med. 

 

Uppsatsen är avsedd för personer med grundläggande juridiska kunskaper inom finans- och 

börsrätt. Detta inbegriper, men begränsas inte till, juridikstudenter, yrkesverksamma jurister 

inom finans, branschorganisationer och de rättssubjekt som i uppsatsen träffas av berörd 

reglering. 

 

1.3 Problemformulering 

• Uppfyller den nuvarande regleringen i art. 19 p. 11 MAR avseende handelsförbud för 

personer i ledande ställning de ändamål som finns med stadgandet? 

• Behöver den nuvarande regleringen i art. 19 p. 11 MAR förändras för att dess 

funktionalitet ej ska urholkas? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I kapitel 2 ämnar jag framföra ett introducerande avsnitt om insiderhandel som fenomen, hur 

lagstiftningen på området genom åren har utvecklats samt vad framstående rättsvetare anser om 

ämnet. I kapitel 3 kommer de nuvarande regleringarna att redogöras för. I de båda kapitlen 

kommer jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod. Med en rättsdogmatisk metod tas en 

utgångspunkt i lagtext och dess förarbeten samt tillämplig doktrin, för att därefter göra en 

sammanvägd bedömning för att fastställa gällande rätt, de lege lata. Metoden innefattar inte 

                                                           
8 Skäl p. 1–5 MAR. 
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bara ett fastställande av vad som är gällande rätt inom den svenska rätten, utan också vad som 

är gällande rätt inom EU-rätten.9 En rättsdogmatisk metod utgår från att praktiskt besvara den 

konkreta problemformulering som finns, vilket givetvis också kommer att vara 

eftersträvansvärt för denna uppsats.10 För att metoden då ska fungera på bästa sätt är det 

essentiellt att uppsatsens problemformuleringar är tydligt formulerade samt noggrant 

genomtänkta.11 I uppsatsens andra och tredje kapitel kommer jag framför allt granska tillämplig 

lagtext och doktrin för att kunna presentera en korrekt bild över hur företeelsen insiderhandel, 

samt regleringen kring denna, uppkommit samt hur den har utvecklats. I kapitel 4, i vilket jag 

avser att utreda den nuvarande EU-lagstiftningen avseende handelsförbud för personer i 

ledande ställning mot bakgrund av dess ändamål, kommer jag att tillämpa en teleologiskt 

inriktad analysmetod.12 En ändamålsenlig analys är förenlig med en rättsdogmatisk metod och 

mitt arbete med analysen kommer därför fokus läggas vid vad regleringens ursprungliga syfte 

var, samt om detta syfte i nuläget upprätthålls. Med hjälp av denna analysmetod kan jag väga 

argument för och emot varandra, återknyta till reglernas ändamål och sedan basera resultatet av 

analysen på reglernas förenlighet dess ändamål.13 

 

1.4.2 Rättsanalytisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden omfattar dock inte bara en metod för att framställa den nuvarande 

rätten, utan också hur lagen borde vara, de lege ferenda.14 För att beskriva insiderhandel på ett 

korrekt sätt är det därför viktigt att också medta viktiga teorier och ståndpunkter från 

litteraturen. Att enbart framföra de åsikter som lagstiftaren vidhållit vid regleringen på området 

skulle uppvisa en alltför ensidig opinion, vilket då inte hade överensstämt med den verkliga 

bilden. Åsikter som framställs av ansedda författare inom doktrinen ska därför inte förringas 

och kommer i uppsatsens andra kapitel få en förhållandevis stor plats. Huruvida det är så att en 

rättsdogmatisk uppsats ska vara helt fri från värderingar framställda av rättsvetenskapsmän kan 

dock diskuteras.15 Den rättsdogmatiska metoden har över lång tid varit den metod som 

förknippats med juridisk metodik och som i princip på egen hand utgjort normen för hur en 

rättsvetenskaplig text ska vara utformad. Detta synsätt håller dock på att ändras i takt med en 

                                                           
9 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21.; 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7 uppl., IUSTÉ, Uppsala, 2014, s. 31, 203–204.   
10 Korling, F., Zamboni, M., s. 23–25. 
11 Korling, F., Zamboni, M s. 30. 
12 Ekelöf, Per Olof, De lege. Valda skrifter 1942 – 1990., Iustus förlag, Uppsala, 1991, s. 169. 
13 Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättskunskap, Juridisk Tidskrift, Stockholm, 2004–05, nr. 2, s. 318. 
14 Lehrberg, B., s. 203–204. 
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 45. 
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förändrad kunskapssyn.16 Rättsdogmatisk metod torde istället ses som en av flera juridiska 

metoder, och författaren torde då kunna använda sig av en annan metod utan att göra avkall på 

uppsatsens juridiska bäring.17 Jag kommer därför avseende de delar av kapitel 2 och kapital 4 

som avser de lege ferenda-resonemang att använda mig av en rättsanalytisk metod tillsammans 

med en rättsekonomisk argumentation. Den rättsanalytiska metoden är till synes lik den 

rättsdogmatiska metoden, där skillnaden dem emellan är att inom den rättsanalytiska metoden 

tillåts enskilda värderingar från rättsvetenskapare att förekomma i en större utsträckning.18 Den 

rättsanalytiska metoden tjänar i uppsatsen därav som en utvidgande och kompletterande metod 

till den rättsdogmatiska metoden. 

 

1.4.3 Komparativ metod 

Löpande genom uppsatsen kommer komparativa jämförelser att göras mellan den europeiska 

och den amerikanska regleringen. Det finns inom litteraturen meningsskiljaktigheter huruvida 

komparativa jämförelser är att betrakta som en egen metod eller om den får anses vara en del 

av den traditionella rättsdogmatiska rättsvetenskapen.19 I den här uppsatsen kommer den 

komparativa rätten löpande att användas som ett komplement till de andra metoderna. Mer 

konkret innebär det att jämförelser mellan den aktuella EU-lagstiftningen kommer att göras 

med tillämplig amerikansk reglering.20 Skäl för att i uppsatsen göra jämförelser med 

bestämmelser från just amerikansk rätt är framför allt det faktum att USA besitter en ledande 

roll avseende värdepappersmarknadsrätt, ur ett internationellt perspektiv.21 En följd utav de i 

uppsatsen komparativa inslagen är att föra analytiska resonemang de lege ferenda. Den 

amerikanska regleringen kommer därav att ha ett tjänande syfte, och kommer att användas vid 

analysen av den EU-rättsliga regleringen.22 Börs- och finansmarknaden sträcker sig i princip 

över alla världens landsgränser. Man kan exempelvis som en svensk medborgare hemifrån 

enkelt agera på andra länders finansmarknader. Trots den stora tillgängligheten har man dock 

inte i alla länder helt likvärdiga regler. Det existerar i världen flera hundratals rättssystem, 

enbart i USA används över femtio individuella sådana parallellt. Då merparten av lagstiftningen 

                                                           
16 Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 212. 
17 Svensson, E-M, s. 215–217. 
18 Sandgren, C., s. 45–47. 
19 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972 s. 460. 
20 Bogdan, Michael, Concice Introduction to Comparative Law, Europa Law Publishing, Groningen, 2013, s. 5; 

Strömholm, S, s. 462; Korling, F., s. 141. 
21 Härkönen, Elif, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, Jure, Stockholm, 2013, s. 24. 
22 Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag. 

SvJT 1971 s. 251. 
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avseende värdepappersmarknaden inom amerikansk rätt återfinns på federal nivå är det därav 

av störst intresse att jämföra med det amerikanska, federala lagsystemet.23 

 

Genom att använda komparativ rätt erhålls inte enbart kunskap om det rättssystem man jämför 

med, utan också en djupare förståelse för det egna rättssystemet.24 Att lära sig om hur det 

amerikanska rättssystemet fungerar torde då kunna vara till hjälp för att erkänna och, på ett de 

lege ferenda-liknande tillvägagångssätt, försöka avhjälpa de problem som finns inom det egna 

rättssystemet, det vill säga det EU-rättsliga rättssystemet.25 När det gäller harmonisering eller 

unifiering av lagreglering är komparativ rätt av central betydelse.26 Att EU-reglering tolkas 

unisont inom alla medlemsländer är av största vikt, då dess effekt annars förloras. Jag kommer 

i uppsatsen därför utgå från att den tolkning av aktuell EU-rättslig reglering som gjorts i Sverige 

är samstämmig med den originella EU-rättsliga tolkningen.27 

 

1.5 Avgränsning 

Jag avser att i uppsatsen avgränsa min redogörelse av rättsläget avseende till nu gällande 

regelverk och därmed inte anta något djupare historiskt perspektiv för hur motsvarande 

regleringar tidigare sett ut. Jag kommer inte heller att i uppsatsen redogöra för hur aktuella 

regelverk avseende insiderreglering i sin helhet är utformade, utan beskrivningen av dessa 

kommer att avgränsas till vad som av mig anses vara av störst vikt för att uppsatsens syfte ska 

uppfyllas. Gällande den amerikanska lagstiftning som i uppsatsen kommer att redogöras för, 

kommer jag på grund av utrymmesskäl enbart att behandla lagstiftning på federal nivå och 

därmed inte någon enskild lagstiftning på amerikansk delstatsnivå.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 i uppsatsen innehåller en grundläggande genomgång om insiderhandel som fenomen. 

I kapitlet introduceras en teoretisk bakgrund till begreppet insiderhandel, följt av en kort 

historisk genomgång av insiderhandeln. Kapitlet innehåller också ett avsnitt avseende de 

potentiella effekter som insiderhandel för med sig. Avslutningsvis presenteras i kapitlet också 

                                                           
23 Härkönen, E., s. 43. 
24 Korling, F, s. 142; Bogdan, M, s. 15. 
25 Bogdan, M., s. 16. 
26 Bogdan, M., s. 18. 
27 Korling, F, s. 143; Bogdan, M, s. 19. 
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ett urval av argument från framstående akademiker, huruvida insiderhandel är något som 

gynnar allmänheten. Också betydelsefulla teorier från litteraturen redogörs för. 

 

I kapitel 3 skildras den nuvarande EU-rättsliga regleringen, i vilken insiderhandel behandlas. 

Både en mer generell presentation av regleringen kring insiderhandel framställs, men också en 

djupare beskrivning kring bestämmelsen avseende det tillfälliga transaktionsförbudet för 

personer i ledande ställning före kvartalsrapport läggs fram. Det tredje kapitlet innehåller också 

en redogörelse avseende alternativa insiderlagstiftningar, med särskild fokusering på 

bestämmelser vilka liknar den EU-rättsliga bestämmelsen i art 19 p. 11 MAR.  

 

Kapitel 4 består av en analytisk del, där den EU-rättsliga regleringen jämförs med de alternativa 

regleringar som skildrats i uppsatsen. En djupare analysering av det handelsförbud för personer 

i ledande ställning som nämns i art. 19 p. 11 MAR utförs, där fokus läggs vid huruvida 

bestämmelsen i dess nuvarande utformning uppfyller dess syfte som stadgas i skälen för 

antagandet av MAR. Kapitlet avslutas med författarens egna åsikter avseende hur nuvarande 

lagstiftning på europeisk nivå skulle kunna förändras till det bättre. 

 

I kapitel 5 presenteras en samlad och avslutande analys, samt slutsatser från föregående 

analyskapitel. I kapitlet besvaras också uppsatsens problemformuleringar. 
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2 Insiderhandel 

2.1 Teoretisk bakgrund till reglering av insiderhandel 

På en helt effektiv finansmarknad, där alla deltagare har tillgång till både all publik och icke-

publik information, reflekteras priserna på värdepapper av all information. Det är då inte möjligt 

att över tid prestera bättre än marknaden i genomsnitt. Priserna på värdepapper kommer då att 

vara effektivt satta, och det kommer inte finnas något utrymme för möjliga arbitragevinster på 

grund av felaktiga priser. Om finansmarknaden istället är av semi-effektiv form tas enbart den 

publika informationen med i beräkningen av en akties värde.28 Publik bolagsinformation 

kommer då inte ha något värde för investerare. Något som dock kommer att vara värdefullt i 

ett sådant scenario är icke-publicerad, och därmed för marknaden okänd, information. En 

investerare med tillgång till sådan, icke-publicerad information har ett övertag jämfört med 

resterande del av marknaden, och kan då utnyttja sin insyn, tillika informationsövertag. Med 

sin vetskap om den opublicerade informationen kan denne handla i värdepappret för att 

ekonomiskt gagnas, jämfört med den övriga marknaden. Det är också detta förfarande som 

kallas för insiderhandel.29 

 

Att, på andras bekostnad, på aktiemarknaden utnyttja ett informationsövertag till sin egen 

vinning skulle kunna anses vara ”fuskande”.30 Det finns ingen fastställd definition för vad 

fuskande innebär, men följande får anses vara en gängse definition: Genom att bryta en regel 

vilken andra följer, och därmed bryta mot en skyldighet att begränsa sin frihet på ett 

överenskommet sätt, får en fuskare en orättvis fördel jämfört med resterande.31 Vid en 

användning av denna definition om vad fuskande är passar insiderhandel bra in för vad som 

klassas som fuskande.32 Det är realiteten dock inte så pass enkelt att avgöra när fuskande har 

inträffat. Dessutom är långt ifrån alla fuskande beteenden lagbrott eller på annat sätt belagda 

med sanktioner. Därav är det svårt att fastställa innebörden av att fuska. Att i vardagen bryta 

mot en moralisk regel kan vara att fuska, lika väl som att bryta mot en straffrättslig regel också 

kan anses vara fuskande. Av den använda definitionen framgår inte om något av de båda 

regelbrotten är värre än det andra.33 

                                                           
28 Fama, Eugene F., Efficient capital market: a review of theory and empirical work, Journal of Finance, Vol. 25, 

andra utgåvan, 1970, s. 383, 415–416. 
29 Romano, Roberta, The Genius of American Corporate Law, s. 92 
30 Green, Stuart P., Lying, Cheating, and Stealing, Oxford University Press, New York, USA, 2010, s. 240. 
31 Green, Stuart P., s. 55. 
32 Green, Stuart P, s. 240. 
33 Green, Stuart P, s. 58. 
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2.2 Insiderhandelns historiska utveckling 

 2.2.1 USA 

Själva begreppet insiderhandel härstammar från engelskans insider trading, vilket började mer 

frekvent att användas i USA på åttiotalet, när den amerikanska kongressen införde hårda straff 

för att stävja beteendet. Fenomenet har dock funnits betydligt längre än så, och den i världen 

första lagstiftning som kom att reglera insiderhandel var den amerikanska The Securities 

Exchange Act (SEA) från 1934.34 Värt att notera är det faktum att SEA ursprungligen inte 

omfattade någon reglering om insiderhandel, utan att den senare uppstod genom praxis från 

amerikanska domstolar.35 

 

Den första federala lagstiftningen som reglerade insiderhandel var alltså SEA. Lagstiftningen 

var ett svar på den aktiemarknadskrasch, ofta kallad för The Wall Street Crash, som inträffade 

i USA år 1929, vilken var en av de största anledningarna till den stora ekonomiska depression 

som drabbade USA under 1930-talet.36 Målet med införandet av SEA var att skydda små 

investerare, och lagen var utformad för att skapa en större jämlikhet mellan stora företag med 

potentiell insiderinformation och små, privata investerare utan någon ytterligare information. 

Syftet var att uppmuntra till en likvid aktiemarknad, där småsparare skulle kunna investera 

säkert.37 I samband med införandet av SEA grundades myndigheten Securities and Exchange 

Commission (SEC), vilken har till uppgift att övervaka och reglera värdepappershandeln i 

USA.38 Det dröjde dock ända till början av 1960-talet innan de, genom SEA antagna, lagregler 

som avsåg insiderhandel fick någon reell genomslagskraft och de amerikanska domstolarna 

började använda sig utav dem.39 

 

I amerikansk rätt är insiderhandel kriminaliserat genom två olika lagregler.40 Redan i dess 

ursprungstext från 1934 fanns det i SEA med en generalklausul kallad section 10(b).41 Denna 

                                                           
34 Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. § 78a et seq.; Geis, Gilbert, Insider trading, Salem Press 

Encyclopedia, 2013. 
35 Se nedan, s. 15. 
36Löfmarck, Madeleine, Insiderbrott och svindleri, Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet, Stockholm, 

1988, s. 12; Bainbridge, Stephen M., Insider Trading Law and Policy, Foundation Press, St. Paul, Minnesota, 

USA, 2014, s. 2; Nilsson, Matts, Insiderlagen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 87. 
37 Seyhun, Nejat H., Investment intelligence from insider rading, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 

1998, s. 25; Bainbridge s. 25. 
38 Löfmarck, M, s. 12, Nilsson, M, s. 87. 
39 Seyhun, s. 25. 
40 Green, Stuart P., s. 235. 
41 15 USC § 78j(b). 
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allmänna generalklausul förbjuder alla typer av vilseledande eller bedrägliga beteenden i 

samband med värdepappershandel. Generalklausulen rättfärdigar dessutom att ytterligare 

reglering utfärdas för att förhindra dessa oönskade beteenden.42 Med stöd av generalklausulen 

utfärdade SEC år 1942 därför rule 10(b)-5, vilken får erkännas vara den enskilt viktigaste regeln 

inom den amerikanska lagstiftningen avseende insiderhandel.43 Rule 10(b)-5 är också den en 

allmänt hållen regel, men dess verkningsområde ändock vidsräckt. När regeln stiftades var den 

inte tänkt att användas mot insiderhandel, utan var istället tänkt att tjäna SEC i fall rörande 

bedrägeri bland börsmäklare. Därför innehåller lagregeln varken någon definition om vad 

insiderhandel är, vilka som omfattas av förbudet eller inom vilket tillämpningsområde regeln 

kan användas. Den generella utformningen har dock senare preciserats genom praxis som 

bildats till följd av en mängd domstolsavgöranden genom åren.44 

 

Det finns ett fåtal rättsfall som fått ett särskilt stort prejudikatvärde gällande amerikansk rätt 

avseende insiderhandel och rule 10(b)-5. Ett av de allra mest prominenta är fallet SEC v. Texas 

Gulf Sulphur Co.45 Rättsfallet berör det då börsnoterade gruvbolaget Texas Gulf Sulphur Co. 

(TGS), vilket i slutet av 1950-talet ledde sökningar i Ontario i Kanada efter brytbara mineraler. 

År 1959 hittade bolaget starka indikatorer för att det i deras exploateringsområde skulle finnas 

malm värt flera miljarder amerikanska dollar. Högt uppsatta personer i ledande ställningar i 

TGS beordrade dock att dessa nyheter ska behållas hemliga för allmänheten. Medan det i det 

tysta gjordes ytterligare tester för att bekräfta de första indikatorerna köpte personerna i ledande 

ställning, med vetskap om nyheterna, aktier eller köpoptioner i det egna bolaget. Också 

utomstående personer blev av dessa insynspersoner tipsade om att köpa aktier i TGS. När sedan 

andra markundersökningar av området bekräftade de initiala testerna offentliggjorde TGS 

nyheten. I reaktion till offentliggörandet av nyheten om TGS fynd i området steg bolagets aktie 

med nära 300 procent, jämfört med de nivåer där de flesta insynspersoner hade förvärvat aktier. 

Vid upptäckten av detta stämde SEC ett flertal högt uppsatta personer i TGS, samt vissa 

utomstående personer. SEC hävdade att TGS hade offentliggjort vilseledande information och 

att de inte har haft allmänhetens, bolagets och aktieägarnas bästa i åtanke. Efter att domen 

överklagats två gånger avgjordes målet slutligen år 1968 i den amerikanska 

appellationsdomstolen. Där tillämpade domstolen en princip kallad för the disclose or abstain 

                                                           
42 Nilsson, M, s. 88-89. 
43 17 CFR § 240.10b-5. 
44 Nilsson, M, s. 89. 
45 401 F.2d 833 (2nd Cir 1968). 
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rule, vilken några år tidigare har skapats och förespråkats av SEC i fallet Cady, Roberts & Co.46 

Principen innebär att om någon innehar insiderinformation angående ett börsnoterat bolag 

måste denne antingen offentliggöra insiderinformationen eller avstå från att handla i bolaget. 

Till följd av domstolens val att i TGS-fallet följa the disclose or abstain rule stärktes dess 

prejudikatvärde så pass mycket att den fortfarande har en central roll i den amerikanska 

insiderlagstiftningen. SEC beskrev domstolens beslut som ett stort steg framåt, mot ett 

gemensamt regelverk för börsnoterade bolag att följa.47 

 

Ett annat av de mest framträdande och betydande rättsfallen för hur rule 10(b)-5 ska tolkas och 

i förlängningen hur den amerikanska insiderlagstiftningen ser ut idag är fallet Chiarella v. 

United States.48 Fallet berör Vincent Chiarella, en anställd på företaget Pandick Press, ett 

tryckeriföretag specialiserat på att trycka upp material kopplat till bolagsöverlåtelser. Även om 

Pandick Press hade försökt att dölja namnen på de företag som figurerade i materialen lyckades 

Chiarella lista ut vilka bolag det rörde sig om, och med tillgång till den icke-offentliga 

informationen handlade Chiarella, i eget namn, aktier i de bolag han visste var inblandade. När 

det sedan offentliggjorts ett anbud som inkommit på målbolaget i fråga sålde Chiarella aktierna 

och tjänade pengar på förfarandet. Chiarella bröt dock mot Pandick Press egna interna regler, 

då det var förbjudet att försöka ta reda på vilka bolag som var inblandade i de processer som 

Pandick Press var med och assisterade. Under en fjortonmånadersperiod tjänade Chiarella över 

30 000 amerikanska dollar genom nämnda förfarande. När detta upptäcktes av SEC åtalades 

Chiarella för att på aktiemarknaden ha agerat på icke-offentlig information. Chiarella kom 

överens med SEC om att han skulle lämna tillbaka den vinst han intjänat på sitt förfarande. 

Chiarella blev dock aldrig fälld av domstolen. Den betydelse fallet Chiarella v. United States 

har fått rör dock the disclose or abstain rule, vilken ovan redogjorts för i fallet SEC v. Texas 

Gulf Sulphur Co. I ett majoritetsbeslut beslutade den amerikanska Supreme Court att en 

skyldighet att offentliggöra konfidentiell information inte fanns enbart på grund av det faktum 

att en person innehade informationen. Domstolen slog fast att en sådan skyldighet enbart gällde 

för personer med ett förvaltaruppdrag49 gentemot ett bolag, och inte för utomstående 

privatpersoner.50 Då Chiarella inte omfattades av något förvaltaruppdrag i det uppköpta bolaget 

                                                           
46 40 S.E.C. 907 (1961). 
47 Langevoort, Donald. C., Insider Trading Regulation, Enforcement and Prevention, Westlaw, Thomson Reuters, 

2017, § 2:3; Coulom, Frank F. Jr., Rule 10b-5 and the Duty to Disclose Market Information: It Takes a Thief, St. 

John’s Law Review, Vol. 55, Issue 1, Article 8, 2012, s. 107–109. 
48 445 U.S. 222 (1980). 
49 Engelska: fiduciary duty. 
50 Coulom, Frank F. Jr., s. 110-114; Langevoort, Donald. C., § 2:5; Green, Stuart P., s. 238;  
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kunde han inte heller dömas för insiderhandel. Domslutet i Chiarella-fallet påvisar den 

amerikanska Supreme Courts avsikt att förmedla en mer återhållsam tolkning för vilka rule 

10(b)-5 skulle gälla för, vilken också i efterföljande rättsfall bekräftades.51 

 

I USA idag bestraffas insiderbrott nästan lika hårt som många våldsbrott, och detta beror 

troligtvis i mångt och mycket på den åtstramning som gjordes på området på 1980-talet. SEC 

var då av uppfattningen att den dåvarande lagstiftningen var otillräcklig, och bedrev tydlig 

lobbyverksamhet för att den amerikanska kongressen skulle införa strängare straff. SEC:s 

lobbyverksamhet gav till slut starka resultat, för 1984 infördes Insider Trading Sanctions Act 

(ITSA) och 1988 infördes Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act (ITSFEA), 

vilka båda förde med sig att insiderbrott flyttades betydligt högre upp på straffskalan, både 

avseende monetära straff och inkapacitering.52 

 

Det senaste stora tillskottet till det amerikanska lagstiftningsområdet för insiderhandel tillkom 

år 2002 genom The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, ofta 

kallad för the Sarbanes-Oxley Act (SOX), namngiven efter den amerikanska senatorn Paul 

Sarbanes och medlemmen av det amerikanska representanthuset Michael G. Oxley. SOX 

tillkom som en reaktion på de stora företagsskandalerna i början av 2000-talet, med företagen 

Enron och Worldcom i spetsen, och förbättrade framför allt lagstiftningen avseende 

kontrolleringen av börsnoterade bolag, exempelvis via revisionskommittéer och bolagens egna 

interna kontrollfunktion. 53  

 

2.2.2 Sverige 

Den första lagstiftningen med syfte att motverka insiderhandel infördes i Sverige i början av 

1970-talet, i och med införandet av lagen (1971:827) om registrering av vissa aktieinnehav. 

Den medförde framför allt ett krav för vissa personer att registrera sina innehav i börsnoterade 

aktiebolag. Det dröjde sedan till år 1985 innan det första direkta förbudet mot insiderhandel 

infördes i svensk lag i och med införandet av lag (1985:571) om värdepappersmarknaden.54 I 

1985 års lag omfattades enkom insynspersoner i börsnoterade aktiebolag, och 

                                                           
51 Löfmarck, M, s. 19; Dirks v. SEC, 463 U.S. 646 (1983); SEC v. Switzer, 590 F. Supp. 756 (W.D. Okla. 1984). 
52 Seyhun, s. 27; Bainbridge s. 30. 
53 Office of Economic Analysis, SEC, Study of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 Internal Control over 

Financial Reporting Requirements, s. 1. 
54 Justitieutskottets betänkande 2000/01: JuU4, Ny insiderstrafflag; Prop. 2016/17:22, s. 55–56. 
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insiderinformation avsåg då enbart sådan information med specifik koppling till det egna 

bolaget. Sedan dess har regleringen på området gradvis utvecklats. Många olika regleringar har 

genom åren avlöst varandra med jämna mellanrum, på senare år mycket beroende på Sveriges 

anslutning till EU år 1995.55 Medlemskapet i EU innebar att Sverige var ålagda att 

implementera den dåvarande insiderregleringen, vilket vid tillfället bestod av ett direktiv 

antaget av Europeiska unionens råd (Rådet).56 År 2005 ersattes Rådets direktiv genom 

införlivandet av marknadsmissbruksdirektivet57 i svensk rätt genom ett par olika lagar, främst 

genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 

(marknadsmissbrukslagen). EU-direktivet 2003/6/EG är föregångaren till den numera gällande 

MAR.58 

 

I fråga om handelsförbud för insynspersoner fanns i lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet 

för vissa innehav av finansiella instrument (LAFI) en bestämmelse om ett korttidsförbud för 

personer med insynsställning att handla aktier från det egna bolaget.59 Förbudet i LAFI 

förhindrade således inte att insynspersoner utföra transaktioner precis före bolaget 

offentliggjorde en delårsrapport eller en bokslutskommuniké, utan motverkade istället 

möjligheten för insynspersoner att genomföra kortsiktiga transaktioner i det egna bolaget. 

Förbudet fungerade på det viset att insynspersonerna var förbjudna att utföra en avyttring av 

aktier i det egna bolaget, om aktier av samma slag mindre en tre månader tidigare hade 

förvärvats. Bestämmelsen i LAFI motsvarade därmed inte helt den som stadgas i art. 19 p. 11 

MAR, även om de båda bestämmelsernas tillämpningsområde överlappar varandra. Det i LAFI 

stadgade förbudet för insynspersoner att utföra kortsiktiga transaktioner i det egna bolagets 

aktie har inom svensk rätt funnits i flera olika skepnader. Förslag att i svensk rätt införa ett 

sådant korttidsförbud som fanns i LAFI framkom först till lagstiftaren år 1989, via 

värdepappersmarknadskommitténs betänkande till utredningen ”Värdepappersmarknaden i 

framtiden”.60 I betänkandet framgår att idén om ett korttidsförbud hämtats från den amerikanska 

rätten61, där ett sådant förbud funnits under en längre tid.62 Värdepappersmarknadskommittén 

fick dock inte gehör för sitt förslag. Senare, år 1996, behandlades åter igen frågan om ett 

                                                           
55 Gilljam, Mikael, Holmberg, Sören, Ett knappt ja till EU, Norstedts juridik, Stockholm, 1996, s. 9. 
56 Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel. 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och tillbörlig 

marknadspåverkan (marknadsmissbruk), art. 20. 
58 Prop. 2016/17:22, s. 55–57. 
59 15 § LAFI. 
60 Statens offentliga utredningar (SOU) 1989:72 del 2, s. 183. 
61 Se vidare avsnitt 3.2.1. 
62 SOU 1989:72 del 2, s. 184. 
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korttidsförbud för insynspersoner skulle införas inom svensk rätt.63 Förslaget som lades fram 

ledde senare till det korttidshandelsförbud som stadgades i LAFI. 

 

2.3 Effekter av insiderhandel 

Agerande på aktiemarknaden med tillgång till insiderinformation är ett väldokumenterat 

fenomen, och det är konstaterat att insynspersoner tjänar betydligt mer på sina transaktioner än 

vad den genomsnittliga börsdeltagaren gör.64 Insiderhandel utgör dock inte bara nytta för 

insynspersonerna själva, utan andra börsdeltagare kan också dra nytta av vetskapen av den 

dokumenterade insiderhandeln i aktier.65 

 

Inrapporterad och offentliggjord insiderhandel kan för potentiella investerare utge ett tydligt 

signalvärde och kan därför vara ett viktigt verktyg vid investerarnas egna investeringar på 

aktiemarknaden.66 Insiderhandel kan också fungera som en värdemätare för hur andra 

investerare ska allokera sitt kapital, med andra ord hur dessa ska fördela sitt kapital mellan 

aktiemarknaden kontra mer säkrare investeringsformer, såsom stats- eller företagsobligationer. 

Desto större andel av kapitalet investerat i aktier, desto mer risk får det antas medföra. Även 

om aktier generellt får anses vara mer riskfyllda investeringar än exempelvis statsobligationer, 

är den potentiella vinsten i att investera i aktier ofta betydligt större än den vid investering i 

obligationer. Generellt sett går det att hävda att potentiella investerare ofta oroar sig två olika 

saker; dels om det för tillfället är en bra tidpunkt för investeringar på aktiemarknaden och om 

så är fallet, vilkas aktier ska köpas?67 

  

Huruvida det är en bra tidpunkt för investerare att investera på aktiemarknaden, eller öka sina 

redan befintliga positioner, beror på vad deras förväntningar på aktiemarknaden i sin helhet är. 

Om de förväntar sig att aktiepriserna kommer att gå upp vill de 1) gå in på aktiemarknaden 2) 

öka deras redan befintliga positioner om de redan är på marknaden 3) låna pengar för att köpa 

ytterligare aktier och 4) välja aktier som kommer att prestera bättre aktiemarknaden i 

genomsnitt. Alla dessa aktioner är delar i något som kallas för market timing.68 Den andra frågan 

                                                           
63 Prop. 1995/96:215 s. 64. 
64 Boatright, John R., Finance ethics – critical issues in theory and practice, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

USA, 2010, s. 201. 
65 Seyhun, s. xxxiii. 
66 Skäl p. 58 MAR. 
67 Seyhun, s. xxxiii. 
68 Seyhun, s. xxxiii. 
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investerare ställer sig är vilka aktier som de ska köpa. Detta kallas för stock-picking. Vid stock-

picking analyseras många olika aktier för att fastslå vilka bolag som troligtvis kommer att 

prestera bättre än marknaden i stort. Alternativet till det är helt enkelt att investera i indexfonder 

istället för enskilda aktier.69  

 

Att kunna utläsa och förstå de signaler som insiderhandel för med sig kan framgångsrikt hjälpa 

en investerare i dennes investeringsbeslut. Vad ett bolags insynspersoner har för inställning till 

det egna bolagets aktie kan vara mycket värdefull information och kan därför vara till stor hjälp 

för utomstående investerare när de ska söka svar på de två vanliga frågorna.70 

 

2.4 För- och nackdelar med insiderhandel 

2.4.1 För- och motargument till insiderhandel 

Det finns inget tydligt svar om i vilket sken begreppet insiderhandel ska ses i. Huruvida 

fenomenet sammanvägt är något bra eller dåligt är vida omdebatterat, utan att något egentligt 

svar kan fastslås. 

 

Förespråkare för en icke straffbelagd insiderhandel, utan några som helst restriktioner för 

insynspersoner att likt utomstående handla i den egna aktien, hävdar gärna att insiderhandel 

förbättrar effektiviteten på aktiemarknaden.71 Detta eftersom en icke straffbelagd insiderhandel 

utan fördröjning förflyttar ett aktiepris så nära det rätta priset som möjligt och eliminerar felsatta 

priser för aktier. Även vid de tillfällen då ett offentliggörande av potentiellt kursdrivande 

information skulle vara emot bolagets intresse korrigeras aktiepriset utan fördröjning till dess 

rätta nivå, till följd av insynspersoners transaktioner.72 Med detta synsätt, att insiderhandel 

enbart medverkar till en än mer effektiv aktiemarknad, är insiderhandel ett odelat bra fenomen. 

Det motsatta förfarandet till insiderhandel är vid samma synsätt marknadsmanipulation. 

Marknadsmanipulation föreligger när icke-offentliggjord information istället används för att en 

akties pris ska frångå från dess fundamentala värde. 73 

 

                                                           
69 Seyhun, s. xxxiv. 
70 Seyhun, s. xxxiv. 
71 Romano, s. 101. 
72 Boatright s. 204. 
73 Boatright, s. 201–202. 
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Ett annat argument för en icke straffbelagd insiderhandel är att för insynspersoner bör vinster 

genom insiderhandel vara att anse som en mycket effektiv form av ersättning, då det samtidigt 

uppmuntrar ett proaktivt beslutsfattande inom bolaget. Genom att tillåta insynspersoner att 

utifrån deras egna, icke-offentliggjorda information handla i det egna bolaget skulle bolaget 

locka till sig produktiva och kreativa personer till de ledande positionerna, vilket i längden 

skulle gynna bolaget och dess aktieägare. Dessutom skulle insynspersonernas fasta arvoden inte 

behöva vara lika höga som i dagsläget, då den fördel att fritt kunna handla med insyn i bolaget 

skulle vara att anse som en del av arvodet. 74 

 

Som tidigare konstaterats är en hög transparens och effektivitet något som eftersträvas på 

aktiemarknaden. Förespråkare för en icke straffbelagd insiderhandel vill påvisa att priser på 

aktier snabbare och bättre skulle reflektera det reella, fundamentala värdet om insynspersoner 

fritt skulle få utföra transaktioner i den egna aktien. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning 

avseende en ökad effektivitet är att en icke straffbelagd insiderhandel skulle erbjuda en 

alternativ metod för kommunicering och tolkning av information från ett bolag. När ett bolag 

kommunicerar stora mängder av komplex eller diffus information går det inte alltid att direkt 

utläsa innebörden av denna. Vid ett sådant scenario skulle, istället för att själv försöka avläsa 

och tolka informationen, insynspersonernas agerande vid kommunicerandet kunna agera som 

en vägvisare för betydelsen av informationen från bolaget.75 

 

Det främsta argument som motståndare till en icke straffbelagd insiderhandel har, får anses vara 

att en helt oreglerad insiderhandel helt hade rubbat jämlikheten och rättvisan på 

aktiemarknaden. Incitamenten för att agera på aktiemarknaden skulle kraftigt försämrats om det 

för en investerare inte var möjligt att vara i god tro om att den information som fanns tillgänglig 

också var all den information som fanns tillgänglig för en annan investerare. Information om 

bolag ska med andra ord tillhöra bolagets aktieägare, och är inte något som ska kunna användas 

av bolagets ledning på aktieägarnas bekostnad.76 Motargument till åsikter om att insiderhandel 

skapar orättvisa på aktiemarknaden framförs genom att hävda att aktiemarknaden aldrig 

kommer att nå ett helt rättvist läge, särskilt inte för små, privata investerare. Ett eliminerande 

av insiderhandlande hade enbart förflyttat informationsfördelen från insynspersoner till stora, 

institutionella investerare. De redan mäktiga, institutionerna hade då möjligen fått en ännu 

                                                           
74 Romano, s. 101; Boatright s. 204. 
75 Boatright, s. 205. 
76 Romano, s. 101. 
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större påverkan på aktiehandeln än vad de har idag och följaktligen hade de små, privata 

investerarna fått än mindre att säga till om, jämfört med dagens läge.77 

 

Ett vanligt framfört argument för att förbjuda insiderhandel är det faktum att insiderhandel 

skulle orsaka insynspersonens motpart skada i transaktionen. Detta faktum är dock av 

förespråkare för en icke straffbelagd insiderhandel bestritt, och nedan följande exempel 

beskriver istället det motsatta förhållandet. Förespråkarna för en icke straffbelagd insiderhandel 

hävdar alltså att motparten på grund av insiderhandeln hamnar i en bättre ställning än vad denne 

hade gjort utan någon inblandning av insiderhandel.78  

 

Ponera att ett bolag drabbas av dåliga nyheter, som kommer att påverka bolagets aktiekurs 

negativt. I detta fall kan insynspersoner utnyttja deras ställning i bolaget och sälja sina aktier i 

bolaget innan den negativa nyheten offentliggörs för aktiemarknaden. Anta att bolagets aktie 

innan nyheten offentliggörs är värd 200 SEK. På grund av de dåliga nyheterna säljer 

insynspersoner sina aktier och på grund av detta faller priset på aktien till 170 SEK. Om 

insynsperson A då säljer sina aktier till investerare B för 170 SEK/aktie och aktiepriset sedan 

fortsätter att sjunka ned till 150 SEK har istället investerare B visserligen gjort en förlust, men 

förlusten hade utan insynspersonernas inblandning varit ännu större. Detta eftersom att 

investerare B då hade köpt aktierna med ett genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) på 200 

SEK, istället för 170 SEK. På grund av det extra utbudet av aktier placerar sig köparna i en 

bättre ställning än vad de hade varit utan insynspersonernas transaktioner. Vid det omvända 

förhållandet gäller samma samband. Ponera att en insynsperson A besitter information som, om 

den informationen hade offentliggjorts, skulle orsaka en kursuppgång för aktien i fråga med 50 

%. Insynspersonen A skulle då vilja köpa X antal aktier innan informationen offentliggjorts. A 

köper X antal aktier av investerare B. När informationen sedan offentliggörs kan A realisera sin 

vinst om 50 %, investerare B som planerade att sälja sina aktier i bolaget före offentliggörandet 

fick på grund av en större efterfrågan på aktien ett högre pris för sina aktier än vad denne annars 

hade fått, samt att ingen annan har fått det sämre ställt. Förespråkare för en icke straffbelagd 

insiderhandel vill därav konstatera att ingen skada har skett, att förfarandet är victimless och att 

det därför inte kan ha skett något olagligt beteende.79 

 

                                                           
77 Boatright, s. 215. 
78 Boatright, s. 206. 
79 Boatright, s. 206. 
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Således är det för ett lands lagstiftare en teoretisk, men likaledes viktig frågeställning huruvida 

insiderhandel är gynnsamt eller skadligt för landets ekonomi. De i det aktuella landet ledande 

åsikterna bestämmer ofta graden av det straff som drabbar den som på ett olagligt vis agerar på 

insiderinformation. Å ena sidan gynnar strikta insiderhandelsregler privata investerare, vilka då 

får större vinster. Detta torde leda till att privata investerare är mer investeringsbenägna och att 

mer kapital strömmar in på aktiemarknaden, vilket långsiktigt minskar kapitalkostnaderna på 

aktiemarknaden. Å andra sidan kan strikta insiderhandelsregler minska incitamenten för 

insiders att investera i det egna bolaget. Det kan skicka signaler till aktiemarknaden om att det 

bland insynspersonerna finns ett lågt förtroende för det egna bolaget. Ett sådant scenario leder 

långsiktigt till ett minskat förtroende till aktiemarknaden, att kapitalet på marknaden minskar 

och slutligen att kapitalkostnaderna ökar.80 

 

De argument som av förespråkarna för en icke straffbelagd insiderhandel framförs grundar sig 

framför allt deras övertygelse om att insiderhandel som fenomen inte är skadligt. Den åsikt att 

insiderhandel i sin helhet skulle vara moraliskt tveksamt är inget som dessa förespråkare ägnar 

några tankar åt.81 Detta påstående påvisas av Stuart Green genom ett återberättande av en text 

från, den på området så inflytelserika, Henry Manne: 

 

”in his influential book on insider trading law, Henry Manne patronizingly reports the 

outraged reaction of ‘an anonymous lady law student who in a classroom discussion of the 

subject, stamped her foot and angrily declaimed, “I don’t care; it’s just not right.”’ In 

relating this incident, Mannes’s purpose is to belittle the idea that insider trading might be 

understood as involving morally wrongful behavior. For Manne, the only relevant question 

is whether insider trading is harmful.”82 

 

2.4.2 Sanktioner för insiderbrott 

Straffvärdet för insiderbrott är något som är omtalat av flera författare inom doktrinen. Roberta 

Romano framhåller att enligt en ekonomisk analys kring straffteori och straffets värde ska den 

optimala straffnivån för insiderbrott innebära en avvägning mellan risken att bli påkommen och 

straffets storlek. Ju lägre sannolikheten är för att bli påkommen, desto högre måste straffet vara 

för att avskräcka från olagliga beteendet.83 Per Olof Ekelöf framför det liknande om straffets 

                                                           
80 Seyhun, s. xxxvi. 
81 Green, Stuart P., s. 236. 
82 Green, Stuart P., s. 236. 
83 Romano, s.102. 
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värde enligt nyklassicismen, vilket bland annat innebär att de brott med lägre risk att gripas bör 

vara belagda med högre straff, för att trots den låga risken avskräcka medborgarna från att utföra 

brottet.84 Frank Easterbrook går steget längre än Romano, och hävdar att eftersom risken att bli 

dömd för insiderbrott är så pass låg bör bötesnivån för insiderbrott vara så pass högt att en 

insynsperson skulle riskera insolvens vid en fällande dom.85 

 

I och med införandet av MAR år 2016 infördes också nya sanktionsavgifter vid insiderbrott. 

Enligt svensk rätt kan en person som gör sig skyldig till insiderbrott antingen bli belagd en 

administrativ eller en straffrättslig sanktion. De straffrättsliga sanktionerna för insiderbrott 

sträcker sig, vid grovt brott, upp till fängelse i högst sex år.86 I och med att Sverige som rättsstat 

lyder under Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) är det inte tillåtet för en person att bli dömd för en 

regelöverträdelse mer än en gång.87 Det innebär att en person inte kan dömas till både 

straffrättslig och administrativ sanktion till följd av insiderbrott. Om åtal för straffrättslig 

sanktion inte väcks, ogillas eller läggs ned är det dock möjligt att ålägga en person med en 

administrativ sanktion.88 En vanligt förekommande administrativ sanktion i sådana fall är en 

skyldighet att ålägga en sanktionsavgift. Storleken på sanktionsavgiften kan, för en fysisk 

person, uppgå till 15 miljoner euro, alternativt ett belopp tre gånger så stort som det belopp som 

intjänades till följd av regelöverträdelsen. För juridiska personer kan än större belopp bli 

aktuella.89 Andra administrativa sanktioner som kan komma att aktualiseras vid ett insiderbrott 

är exempelvis återföring av de finansiella medel personen erhållit genom överträdelsen eller 

förbud att för egen del handla med vissa finansiella instrument i upp till en tid om tio år.90 

  

                                                           
84 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, nionde upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 22–23. 
85 Easterbrook, Frank, Insider Trading as an Agency Problem, i Pratt, John W. & Zeckhauser, Richard J. (red), 

Principals and Agents: The Structure of Business, Harvard Business Press, Boston, 1985, s. 81. 
86 Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (LSMV), 2:1.  
87 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2:19; EKMR, Protokoll nr 7, art. 4.1. 
88 4:1 LSMV. 
89 Prop. 2016/17:22 – Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk, 5:6, s. 20. 
90 Prop. 2016/17:22, 5:3–4, s. 19. 
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3 Handelsförbud för insynspersoner 

3.1 EU-reglering & svensk reglering 

3.1.1 EU-reglering 

Den 16 april 2014 utfärdade Europaparlamentet och rådet EU:s nya 

marknadsmissbruksförordning, MAR, vilken är direkt tillämplig och bindande för alla EU:s 

medlemsstater.91 I samband med dess ikraftträdande, den 3 juli 2016, upphörde också MAR:s 

föregångare, direktivet 2003/6/EG, att gälla.92 Genom MAR stipuleras ett samlat regelverk för 

EU:s alla medlemsstater om röjande av insiderinformation, insiderhandel och 

marknadsmissbruk samt åtgärder för att förhindra att dessa fenomen ska förekomma.93 Det 

främsta ändamålet med införandet av MAR är att regelverket ska stärka upp integriteten på 

värdepappersmarknaderna och verka för en öppen, effektiv och integrerad finansmarknad. För 

att investerarna ska vilja agera på värdepappersmarknaderna krävs förtroende och att handeln 

bedrivs jämlikt.94 Begreppet marknadsmissbruk innefattar exempelvis insiderhandel, vilket 

skadar marknaden och förhindrar en fullständig öppenhet därpå.95 Syftet med att förbjuda 

insiderhandel och andra oönskade beteenden är därför att motverka att finansmarknadernas 

integritet undergrävs.96 Ett ytterligare syfte med en gemensam lagstiftning för alla 

medlemsländers värdepappersmarknader är också att en potentiell snedvridning av 

konkurrensen till följd av nationella lagstiftningsskillnader förhindras.97 

 

Vad som främst är aktuellt att belysa i uppsatsen är reglerna avseende insiderhandel, vilka 

återfinns i MAR:s andra och tredje kapitel.98 

 

I art. 7 MAR anges att insiderinformation är icke-offentliggjord information av specifik natur 

som rör minst en emittent. Vidare anges att om denna information skulle offentliggöras skulle 

den sannolikt ha en väsentlig inverkan på priset på de berörda finansiella instrumenten.99 

 

                                                           
91 Art 39 MAR. 
92Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan (marknadsmissbruk); Art. 37 MAR. 
93 Art. 1 MAR. 
94 Skäl p. 2–4 MAR. 
95 Skäl p. 7 MAR. 
96 Skäl p. 23 MAR. 
97 Skäl p. 5 MAR. 
98 Art. 7 – 21 MAR. 
99 Art. 7 MAR. 
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 I art. 8 definieras sedan begreppet insiderhandel enligt följande: 

  

”Vid tillämpningen av denna förordning anses insiderhandel föreligga när en person förfogar 

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

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

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

finansiellt instrument som informationen rör om handelsordern lades innan personen fick 

tillgång till insiderinformationen, ska också anses vara insiderhandel”.
100

 

  

Art. 12 i MAR avser marknadsmanipulation och en definition utav detta. Exempel på när 

marknadsmanipulation förekommer är när en handelsorder läggs, och då ger falska signaler om 

tillgång, efterfrågan eller pris på det finansiella instrumentet i fråga.101 Både insiderhandel och 

marknadsmanipulation är för personer, såväl fysiska som juridiska, förbjudet att ägna sig åt 

eller försöka ägna sig åt.102  

 

Denna introduktion av regler återfunna i 2 kap. MAR leder fram till artikeln i centrum för 

uppsatsen, nämligen art. 19 p. 11, i MAR:s tredje kapitel. Art. 19 MAR stadgar regler för 

personer i ledande ställningar i aktiemarknadsnoterade bolag, och transaktioner utförda av dessa 

personer.103 Lydelsen för art. 19 p. 11 MAR är följande: 

 

”Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15, ska en person i ledande ställning 

hos en emittent inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller tredje persons 

räkning, direkt eller indirekt, avseende aktier eller skuldinstrument som emitterats av den 

emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dessa, under 

en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en 

bokslutskommuniké som emittenten är skyldig att offentliggöra i enlighet med  

a) bestämmelserna på den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel, eller  

b) nationell rätt.” 

 

Innan en mer djupgående beskrivning av art. 19 p. 11 MAR görs, är det av intresse för läsaren 

att redogöra för de undantag som kan tillämpas. Först och främst stipuleras i den efterföljande 

art. 19 p. 12 undantag som gör det, trots förbudet att handla under den stängda 30-

dagarsperioden som avses i p. 11, legitimt för personer i ledande ställning att utföra 

                                                           
100 Art. 8 MAR. 
101 Art. 12 MAR. 
102 Art. 14–15 MAR. 
103  Art. 19 MAR. 



22 
 

transaktioner som normalt sett hade varit att anse som illegala. De skäl som nämns under den 

tolfte punkten handlar framför allt om sådana förhållanden som anses vara ”exceptionella 

omständigheter, såsom allvarliga finansiella svårigheter, som kräver omedelbar försäljning av 

aktier” för att tillskansa sig nödvändiga ekonomiska resurser, eller i förhållanden relaterade till 

ett aktiemarknadsbolags spar- eller optionsprogram för dess anställda eller liknande. Utöver det 

ska också flera andra formella krav vara uppfyllda för att handeln ska vara befogad.104 Även 

om en insynsperson av emittenten erhållit tillstånd att utföra transaktioner under en stängd 

period är fortfarande regeln i art. 14 MAR tillämplig, vilket innebär att det generella förbudet 

mot insiderhandel alltjämt är tillämpbart. Det betyder att insynspersonen alltid måste ta hänsyn 

till huruvida den aktuella transaktionen denne utför skulle kunna utgöra insiderhandel, 

oberoende om något undantag föreligger eller ej.105 

 

 Utöver det uppenbara undantag som stadgas i art. 19 p. 12 MAR finns det ytterligare undantag 

som eventuellt kan påverka en bedömning av en situation där en person i ledande ställning 

skulle kunna göra sig skyldig till att bryta mot handelsförbudet som ovan redogjorts för. Enligt 

ordalydelsen i art. 19 p.11 får personer i ledande ställning inte utföra några transaktioner 

kopplade till det egna bolaget under en period på 30 kalenderdagar innan en brytpunkt. Denna 

brytpunkt infaller det datum emittenten ska offentliggöra en delårsrapport eller en 

bokslutskommuniké som nämnda emittent är skyldig att offentliggöra enligt bestämmelser 

stipulerade av den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel, eller av nationell 

lagstiftning.106  

 

3.1.2 Svensk reglering 

För att helt förstå innebörden av art. 19 p. 11 MAR är det essentiellt att veta vad som gäller 

enligt den nationella rätten samt enligt de bestämmelser för handelsplatsen där emittentens 

aktier är upptagna. 

 

Svensk lag tillämplig på området är lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). 

Införlivat i 16 kap. VpmL är en del av det EU-rättsliga direktivet kallat för öppenhetsdirektivet, 

vilket åsyftar en garanti för att börsnoterade bolag uppfyller de av EU bestämda 

                                                           
104 Art. 19 p. 12 MAR; art. 7–9 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522. 

105 Questions and Answers – On the Market Abuse Regulation (MAR), European Securities and Markets 

Authority (ESMA), version 10, Q7.8–A7.8, s. 17 
106 Art. 19 p. 11 MAR. 
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informationskraven för sådana bolag.107 Öppenhetsdirektivet är, liksom MAR, en av de akter 

som EU utgett för att bidra till målet om en integrerad finansiell marknad inom unionen. 108 I 

16 kap. VpmL stipuleras därför lagregler avseende regelbunden finansiell information knuten 

till emittenter med Sverige som hemmedlemstat och där dess värdepapper är upptagna till 

handel på en reglerad marknad.109 I kapitlet framgår att ett aktiemarknadsbolag är skyldigt att 

offentliggöra regelbunden information om bolaget i form av årsredovisningar och, i 

förekommande fall, koncernredovisningar samt halvårsrapporter.110 Det stadgas att 

årsredovisningen, och i förekommande fall koncernredovisningen, ska offentliggöras så fort 

som möjligt efter att räkenskapsåret har gått ut och senast fyra månader efter utgången av 

detta.111 Avseende halvårsrapporter stipuleras det att sådana ska av bolaget offentliggöras så 

fort som möjligt efter räkenskapsårets första sex månader och senast två månader efter utgången 

av perioden i fråga.112 Tidigare har det för dessa bolag också varit obligatoriskt att offentliggöra 

delårsrapporter kvartalsvis. I och med ändrandet av öppenhetsdirektivets år 2013 borttogs detta 

krav och enligt nationell rätt är det nu inte längre tillåtet att kräva att bolagen offentliggör 

delårsrapporter för det första eller tredje kvartalet av räkenskapsåret.113 

 

Utöver de lagregler avseende regelbunden information som är stipulerade i den nationella rätten 

finns också de bestämmelser som handelsplatsen där emittentens aktier är upptagna till handel 

att ta i beaktande. I enlighet med VpmL ska ett bolag som driver en handelsplattform eller en 

reglerad marknad ha ändamålsenliga regler för handeln på en sådan marknad.114 

 

I Sverige finns två reglerade marknader där finansiell handel organiseras och köpare och säljare 

sammanförs av en tredje part, Nasdaq Stockholm och NGM Equity.115 Utöver de reglerade 

marknaderna finns det tre så kallade multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) där 

aktie- och annan finansiell handel också förekommer, Nasdaq First North, Nordic MTF samt 

                                                           
107 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 

2004/109/EG. 
108 Prop. 2015/16:26 s. 41. 
109 16:1 VpmL. 
110 16:4–5 VpmL. 
111 16:4 VpmL. 
112 16:5 VpmL. 
113 Prop. 2015/16:26. 
114 12:3–4 VpmL. 
115 1:4 b VpmL. 



24 
 

Aktietorget.116 För att ett bolag ska få noteras på någon av de fem handelsplatserna krävs det 

bolaget accepterar det noteringsavtal som handelsplatserna tillhandahåller. Dessa 

noteringsavtal innehåller bland annat bestämmelser avseende regelbunden informationsgivning 

bolagen är skyldiga att följa. Bestämmelserna i noteringsavtalen är till strukturen likartade, men 

detaljregleringen skiljer avtalen åt. 

 

Nasdaq Stockholms noteringsavtal går under namnet Nasdaq Stockholms regelverk för 

emittenter, och enligt detta ska bolag med en primärnotering på Nasdaq Stockholm kvartalsvis 

offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapporter/redogörelser.117 Liksom den nationella 

lagstiftningen i VpmL anges det i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter att 

bokslutskommunikéer samt delårsrapporter/redogörelser vidare ska göras offentliga senast två 

månader efter det att rapporteringsperioden utgått.118 Vad gäller bokslutskommunikén och 

halvårsrapporten ska dessa två följa de krav som följer av det internationella regelverket 

International Accounting Standards (IAS) och deras regelverk för delårsrapportering, IAS 34. 

Angående delårsrapporterna/redogörelserna för det första respektive det tredje kvartalet finns 

det dock för emittenten möjligheten att välja att helt eller avseende enskilda punkter inte följa 

det föreslagna regelverket. Regelverkets regler för hur delårsrapporten/redogörelsen ska 

utformas kan därför utformas efter bolagets egna vilja, specifika förutsättningar och vad bolaget 

bedömer vara skäligt. Det som krävs för att bolaget ska få frångå utformningen i IAS 34 är att 

bolaget kan redogöra för dess skäl att frångå standarden. Bolagen kan dock inte helt avstå från 

att offentliggöra någon kvartalsinformation. 119 

 

För bolag primärnoterade på den reglerade marknaden NGM Equity gäller deras noteringsavtal 

Regelverk för NGM Equity. Av det avtalet framgår att de bolag noterade där är skyldiga att 

redovisa delårsrapporter kvartalsvis, utan någon möjlighet att frångå från den standard som 

redogörs för i IAS 34.120 I övrigt gäller samma regler avseende tidpunkterna för när de 

finansiella rapporterna ska offentliggöras, som för de bolag som följer Nasdaq Stockholms 

regelverk för emittenter.121 

 

                                                           
116 1:4 b VpmL. 
117 Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, 3.3.2. 
118 Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, 3.3.3. 
119 Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, 3.3.4. 
120 NGM Equity, Regelverk för NGM Equity, 4.2.2. 
121 NGM Equity, Regelverk för NGM Equity, 4.2.3. 
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För bolag noterade på Nasdaq First North framgår av deras noteringsavtal att bolagen med 

primärnotering där är skyldiga att offentliggöra en bokslutskommuniké samt en halvårsrapport, 

men att det är frivilligt för bolagen att offentliggöra kvartalsrapporter. Om ett bolag väljer att 

offentliggöra kvartalsrapporter är de dock skyldiga att följa de anvisningar som gäller för 

offentliggörandet av halvårsrapporter.122 Bolag kan dock välja att publicera regelbunden 

finansiell information kvartalsvis utan att göra det i form av en kvartalsrapport. I sådana fall 

gäller inte reglerna för halvårsrapportering.123 

 

För bolag primärnoterade på Nordic MTF gäller liknande regler som för de bolag med 

primärnotering på Nasdaq First North. Det finns för dessa bolag en skyldighet att offentliggöra 

en årlig bokslutskommuniké samt en halvårsrapport, men någon skyldighet att kvartalsvis 

redovisa någon finansiell information finns ej. Om bolaget är av den åsikten att de vill redovisa 

kvartalsrapporter ska de följa anvisningarna för hur halvårsrapporten ska redovisas.124 

 

Vad slutligen avser bolag med primärnotering på Aktietorget gäller det att dessa bolag är 

skyldiga att offentliggöra bokslutskommuniké, halvårsrapport samt en kvartalsrapport eller en 

kvartalsredogörelse. Bolagen måste enligt Aktietorgets noteringsavtal följaktligen kvartalsvis 

publicera någon form av finansiell information, där miniminivån omfattar en 

kvartalsredogörelse.125 

 

3.2 Alternativ reglering 

3.2.1 The short-swing profit rule 

Den, kronologiskt sett, första federala lagregeln som i USA reglerade handelsförbud för 

insynspersoner, var den så kallade short-swing profit rule, vilken återfinns i section 16(b) i 

SEA.126 Syftet med regeln var, likt de flesta andra regler avseende insiderhandel, att förhindra 

insynspersoner från att utnyttja deras informationsövertag gentemot den resterande 

aktiemarknaden. I section 16(a) anges att vissa personer är skyldiga att till SEC rapportera in 

deras innehav i aktien samt de transaktioner de genomför avseende den egna aktien. De 

                                                           
122 Nasdaq First North, Nasdaq First North – Rulebook, 4.4 (a) – (c). 
123 Nasdaq First North, Nasdaq First North – Rulebook, 4.4 (d). 
124 Nordic Growth Market NGM, Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF, 4.2.2 – 4.2.4. 
125 AktieTorget, Noteringsavtal, bilaga 2, p. 9. 
126 Lenkey, Stephen L., Insider trading and the short-swing profit rule, Journal of Economic Theory, Vol. 169, 

Maj 2017, s. 517; Löfmarck, M, s. 12; Nilsson, M, s. 88. 
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personer som anges i section 16(a) är dels högt uppsatta tjänstemän och styrelseledamöter (förf. 

översättn.127) inom bolaget, dels aktieägare som, direkt eller indirekt, äger mer än tio procent 

av aktierna i det aktuella aktiebolaget.128 Regeln i section 16(a) SEA är följaktligen jämförlig 

med den av EU stipulerade regeln som återfinns i art. 19 1 p. i MAR.  

 

I section 16(b) stadgas det uttryckliga förbudet för den i section 16(a) åsyftade personkretsen 

att utföra kortsiktiga transaktioner i den egna aktien.129 Mer precist anger regeln att det är 

förbjudet för nämnda personer att inom en tidsperiod om sex månader realisera vinster 

uppkomna genom transaktioner i den egna aktien. Regleringen avser både vinster som uppstått 

genom ett köp med en efterföljande försäljning till högre kurs än det vid köptillfället och 

försäljningar av befintliga aktier med ett efterföljande återköp till en lägre aktiekurs än den kurs 

som de ursprungliga aktierna inköpts till. Om en kortsiktig vinst trots förbudet skulle uppstå, 

ska vinsten som gjorts på transaktionerna tillfalla det aktuella aktiebolaget. Till skillnad från 

andra regleringar avseende insiderlagstiftning, är lagtexten i section 16(b) SEA väldigt 

vidsträckt. Det krävs inga uttryckliga bevis på att en insynsperson har genomfört någon 

transaktion i aktien på grund av någon insiderinformation denne person har haft, eller att 

personen i fråga ens hade någon sådan slags information vid tillfället för transaktionen. På 

grund av den strikta karaktären i regeln uppstår det förbjudna förfarandet omedelbart efter att 

två transaktioner har genomförts inom en sexmånadersperiod, oavsett skälen till 

transaktionerna. På grund av den vidsträckta omfattningen regeln har, anses den ha stora 

möjligheter att påverka insynspersoners agerande på aktiemarknaden.130 

 

Praxis från amerikanska rättsfall som behandlat frågan har dessutom gjort regleringen än mer 

strikt än den ursprungligen verkar. I fallet Smolowe v. Delendo Corp beslutade domstolen att 

en metod som kom att bli känd som lowest-in, highest-out (LIHO)-metoden skulle användas. 

Den metoden innebär att det lägsta pris som en insynsperson köper en aktie för ska jämföras 

med det högsta försäljningspris samma person säljer för under den aktuella perioden. Om en 

insynsperson gör flertalet köp- och säljtransaktioner under en period går det att med hjälp av 

                                                           
127 (Författarens. översättning.) I den ursprungliga lagtexten anges att det är directors och officers som omfattas 

av handelsförbudet. 
128 Löfmarck, M, s. 12. 
129 Löfmarck, M. s. 12–13. 
130 Lenkey, Stephen L., s. 518, Nilsson, M, s. 88. 
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metoden till och med påvisa att en vinst för insynspersonen har uppstått, även om 

transaktionerna sammantaget har resulterat i en förlust.131 

 

” The only rule whereby all possible profits can be surely recovered is that of lowest price 

in, highest price out within six months as applied by the district court.”132  

 

Om en insynsperson skulle trotsa short-swing profit-förbudet i section 16(b) och under en 

sexmånadersperiod utföra transaktioner i den egna aktien som resulterar i förtjänst för denne, 

tillfaller, som tidigare nämnts, denna förtjänst det egna aktiebolaget.133 Det beror på att 

avseende section 16(b) SEA är det enbart aktiebolaget som kan väcka talan mot insynspersonen, 

och inte SEC. Aktiebolaget ska väcka talan mot insynspersonen inom sextio dagar efter att SEC 

uppmanat bolaget att så göra. Om detta inte sker inom den angivna tidsfristen kan en enskild 

aktieägare i bolaget på bolagets vägnar väcka talan mot insynspersonen. Detta förfarande 

innebär flera väsentliga skillnader från vad som stadgas enligt nuvarande svenska regler, där 

den statliga tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, påbörjar en utredning och senare 

överlämnar denna till Ekobrottsmyndigheten, vilken väcker åtal om det finns belägg för sådant. 

Enligt svenska regler tillfaller insynspersonens vinst, samt en eventuell administrativ 

sanktionsavgift, den svenska staten.134 Som ovan nämnts har en reglering liknande den 

amerikanska short-swing profit rule tidigare också använts inom svensk rätt. I den numera 

upphörda LAFI fanns det en bestämmelse om ett korttidsförbud för personer med 

insynsställning att handla med aktier från det egna bolaget. I handelsförbudet innefattades, likt 

förbudet i SEA, också blankning av aktier. Till skillnad från den amerikanska bestämmelsen, 

var längden på handelsförbudet i LAFI tre månader.135 

 

Inledningsvis var short-swing profit rule i section 16(b) SEA den dominerande bestämmelsen 

för att stävja insiderhandel bland marknadsnoterade bolags insynspersoner. Det är för 

insynspersoner dock inte så komplicerat att undgå korttidshandelsförbudet i short-swing profit 

rule. Genom att simpelt nog vänta ut den sex månaders långa tidsfristen och dagen efter fristens 

utgång kan insynspersonen utföra den önskvärda transaktionen och samtidigt undvika 

bestämmelsen. För stora aktieägare kan regeln också undslippas genom att inledningsvis 

                                                           
131 Smolowe v. Delendo Corp. (1943) 136 F. 2d 231. 
132 Smolowe v. Delendo Corp. (1943) 136 F. 2d 231, s. 238–239.  
133 Section 16(b) SEA. 
134 Prop. 2016/17:22, 5:3, s. 20; Löfmarck, M, s. 13. 
135 15 § LAFI. 
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minska sitt aktieinnehav i bolaget till under tio procent, då regeln inte blir tillämplig på senare 

transaktioner. Regelns primära betydelse är nu mer att verka allmänt avhållande för 

insynspersoner att utföra kortsiktiga transaktioner och att för dessa personer uppmuntra 

långsiktigt ägande.136 

 

3.2.2 Pension funds blackout periods 

Ytterligare en amerikansk lagregel som reglerar handelsförbud för insynspersoner återfinns i 

section 306(a) SOX och åsyftar så kallade pension funds blackout periods.137 Bestämmelsen 

innebär, likt short-swing profit rule, att det under en viss tidsperiod är förbjudet för 

insynspersoner inom ett börsnoterat bolag att utföra transaktioner i den egna aktien. Dessa 

tidsperioder det rör sig om kallas för blackout periods. 

 

“It shall be unlawful for any director or executive officer of an issuer of any equity security, 

directly or indirectly, to purchase, sell, or otherwise acquire or transfer any equity security 

of the issuer during any blackout period.”138 

 

 En blackout period omfattar en period på minst tre på varandra följande arbetsdagar, men inte 

mer än 60 dagar. Under en sådan tidsperiod får inte insynspersoner göra några förändringar i 

sina investerings- eller pensionsplaner. En blackout period inträffar vanligtvis i samband med 

att större förändringar ska genomföras, exempelvis när en pensionsfond helt ska omallokera 

dess placeringar, eller när fonden ska byta fondförvaltare. För att pensionsfondens ägare inte 

ska utsättas för några orättvisor under denna tidsperiod är det då alltså också förbjudet för de 

berörda bolagens insynspersoner att genomföra transaktioner medan nämnda omallokering 

genomförs. Med berörda bolag avses här de bolag där pensionsfonden har innehav i.139 

 

3.2.3 The clawback provision 

Efter finanskrisen som drabbade USA och Europa under 2008 ökades kraven på att en 

bolagsledning skulle kunna hållas ansvarig för eventuella redovisningsmisstag.140 I section 304 

av SOX finns en regel vilken går under namnet clawback provision. Bestämmelsen berör 

                                                           
136 Nilsson, M, s. 88; Löfmarck, M, s. 13. 
137 17 CFR 245.101. 
138 17 CFR 245.101. (1) In general. 
139 Pressmeddelande, SEC, SEC Adopts Rules on Provisions of Sarbanes-Oxley Act (20030115).  
140 Hirsch, Bernhard, Reichert, Bernhard E., Sohn, Matthias, The impact of clawback provisions on information 

processing and investment behavior, Management Accounting Research 37, 2017, s. 3. 
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situationer när bolaget, på grund av att regler avseende finansiella rapportering inte efterlevts, 

i efterhand behöver korrigera gjorda redovisningsmisstag. 141 Regeln är tillämpbar på 

börsnoterade bolags Chief Executive Officer (CEO) och Chief Financial Officer (CFO). Om ett 

allvarligt redovisningsmisstag har skett kan det resultera i att det berörda bolagets CEO och 

CFO blir återbetalningsskyldiga avseende deras eventuella bonusar de fått utbetalda under de 

senaste tolv månaderna. Utöver återbetalning av bonusar kan också eventuella vinster 

hänförliga till transaktioner i det egna bolagets aktie komma att bli konfiskerade.  

 

I och med införande av section 304 i SOX blev clawback provision-regeln år 2009 obligatorisk 

för alla företag börsnoterade i USA. Dessförinnan hade regeln sedan några år tillbaka redan 

använts frivilligt av många amerikanska börsbolag, genom att den skrevs in som en klausul i 

anställningskontrakten med bolagens CEO och CFO. 142 

 

Ett exempel på när SEC kunde använda sig av clawback provision-regeln är fallet med 

elektroniktillverkaren Logitech. Företaget hade i dess årsredovisning för år 2011, på ett 

bedrägligt sätt, överdrivit bolagets finansiella årsresultat för att det rapporterade resultatet skulle 

stämma överens med det förväntade, och då begått flera bokföringsrelaterade överträdelser 

under en tidsperiod. Flera personer i ledande ställningar blev ålagda att betala bötesbelopp. 

Bolagets dåvarande CEO blev dock aldrig anklagad för brott. Denne blev emellertid ålagd att 

betala tillbaka vinst hänförlig från aktietransaktioner och bonusar, då Logitech var tvungna att 

offentliggöra en korrigerad årsredovisning.143 

 

 

  

                                                           
141 15 U.S. Code § 7243. 
142 Hirsch, Bernhard, Reichert, Bernhard E., Sohn, Matthias, The impact of clawback provisions on information 

processing and investment behavior (i Management Accounting Research 37, 2017, s. 2–3. 

 
143 Pressmeddelande, SEC, SEC Announces Financial Fraud Cases (20160419) 
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4 Analys 

4.1 Inledning 

Insiderbrott är komplicerade brott att hantera. Det är sällan enkelt att klargöra om något brott 

har begåtts, även om åklagaren skulle ha starka misstankar om att det har skett några 

regelöverträdelser. De höga beviskrav som föreligger för att någon ska kunna dömas för 

insiderbrott borde innebära att många som åtalas ändå slutligen frias från ansvar. Då det finns 

bevissvårigheter för att döma någon för insiderbrott behövs straffvärdet för insiderbrott vara 

högt för att insiderregleringen inte ska uppfattas som verkningslös.144 Om det inte skulle 

föreligga några bevissvårigheter över huvud taget hade exempelvis art. 19 p. 11 MAR eller 

short-swing profit rule inte varit nödvändiga regleringar, då det enbart hade behövts en enda 

förbjudande regel mot insiderhandel. Nu är så inte fallet, och därför har många rättssystem 

infört kompletterande bestämmelser till deras insiderlagstiftning. Både art. 19 p. 11 MAR och 

andra alternativa regleringar som tidigare i uppsatsen redogjorts för, är exempel på regleringar 

som införts för att helt förbjuda insiderhandel under situationer som ansetts vara extra 

riskutsatta för insiderbrott. Hur en sådan kompletterande reglering ska utformas är dock svårare 

att enas om. Det har därför testats en mängd olika regler, i olika rättssystem, med olikartad 

framgång.145 Frågan är nu om art. 19 p. 11 MAR är ett fungerande alternativ för en 

kompletterande reglering, eller om regleringen behöver förändras för att dess funktionalitet ej 

ska urholkas.146 

 

Ett av de främsta argumenten för MAR var att genom ett införande av ett unisont regelverk 

skulle tydligheten i regleringen kring den europeiska värdepappersmarknaden öka betydligt. Ett 

annat var att marknadsintegriteten skulle bevaras hög, och att allmänheten skulle kunna 

investera på finansiella marknader runtom i EU, utan någon tvekan på systemet.147 

Sammantaget torde dessa påståenden stämma. Utformningen av MAR är gjord på ett vis som 

utgör att regleringen i sig är förhållandevis lättöverskådlig och inte speciellt svårtydd. Inte heller 

torde EU:s invånare på grund av MAR:s införlivande ha ett lägre förtroende för de finansiella 

marknaderna, än vad som hafts tidigare. MAR är dock ingen problemfri förordning. Genom att 

upphäva en mängd direktiv och andra bestämmelser för att istället sammanställa en ny 

                                                           
144 Se avsnitt 2.4.2. 
145 Se bl. a. avsnitt 2.2.2. 
146 Se avsnitt 1.3. 
147 Se avsnitt 1.1 och 3.1.1. 
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förordning, dessutom med tillskott av helt nya regleringar på vissa områden, finns det en 

överhängande risk för tolkningsproblem kan uppkomma. 

 

Insiderhandel är ett växande område och regelverken för området växer i en liknande hastighet. 

Uppsatsens innersta fokusområde, förbudet för insynspersoner att innan offentliggörandet av 

delårsrapport utföra transaktioner inom det egna bolaget, utgör enbart en bråkdel av den 

regelsamling som insiderhandeln åstadkommit. Trots det, till synes, lilla utrymmet för detta 

handelsförbud, är det dessvärre inte helt bekymmerslöst att tolka regleringen för denna och vad 

som ska anses vara gällande rätt. I följande avsnitt kommer författaren framföra sina egna 

tankar kring handelsförbudet i art. 19 p. 11 MAR och dess användande inom svensk rätt samt 

föra resonemang kring huruvida regleringen uppfyller dess syften.148 Utöver det kommer 

jämförelser med andra regleringar att göras, samt en argumentation för hur regleringen skulle 

kunna förändras för att på olika sätt förbättra dess funktionalitet. 

 

4.2 Teoretisk diskussion kring reglerandet av insiderhandel 

Huruvida insiderhandel som fenomen är ett något bra eller dåligt är vida omdebatterat, och olika 

svar på frågan fås beroende på vem frågan ställs till. En sådan, till synes enkel och rättfram 

frågeställning, är dock avsevärt mycket mer komplex och mångfacetterad än vad som först kan 

tros. Vanligt förekommande resonemang från akademiker rör den bakomliggande ekonomiska 

teorin till insiderhandel.149 Flera framstående förespråkare för en icke straffbelagd 

insiderhandel har framfört komplicerade, teoretiska modeller, vilka påvisar att en icke 

straffbelagd insiderhandel sammantaget vore bättre än en straffbelagd sådan, där det är 

förbjudet för insynspersoner att utnyttja sitt informationsövertag gentemot resten av 

aktiemarknaden och dess deltagare. Insiderhandel ska istället ses som något ytterst positivt, och 

något som alla deltagare på aktiemarknaden borde välkomna. Eftersom insynspersoner just är 

personer med större insyn i bolag än vad resterande personer har, torde det te sig naturligt att 

de också i en större uträckning har kunskap om hur det går för bolaget resultatmässigt. Dessa 

personer kan med deras tillgång till information då också bedöma bolagets värde på 

aktiemarknaden mer precist än vad den övriga aktiemarknaden kan. Om det skulle finnas en 

skillnad i den värdering som en insynsperson har gjort av bolaget, jämfört med den allmänna, 

publika bolagsvärderingen, skulle det på grund av denna prisskillnad kunna uppstå 

                                                           
148 Se avsnitt 3.1.1. 
149 Se avsnitt 2.4.1. 
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arbitragemöjligheter för insynspersonen. Då det är meningen att aktiemarknaden ska spegla de, 

för stunden, korrekta värdena för de börsnoterade bolagen, torde arbitragemöjligheter vara 

något negativt, då dessa indikerar att aktiemarknaden inte är helt effektiv. Om insynspersoner 

har möjligheten att obegränsat handla aktier i det egna bolaget kommer dessa 

arbitragemöjligheter snabbt försvinna, då aktiemarknaden omedelbart kommer att korrigera 

priset för det aktuella bolagets aktie. Regleringar, såsom de som återfinns i section 16(b) SEA 

och art. 19 p. 11 MAR, torde då vara något dåligt. Eftersom dessa regleringar förbjuder 

insynspersoner att under vissa tidsperioder utföra transaktioner torde det innebära att 

aktiemarknaden under dessa perioder inte kan använda insynspersoners transaktioner som 

hjälpmedel för att korrekt värdera det berörda bolagets aktie.150 Effektiviteten på 

aktiemarknaden torde då följaktligen sjunka under dessa perioder. De negativa konsekvenserna 

av detta är att deltagare på aktiemarknaden inte kan vara lika säkra på att den summa de betalar 

för en aktie inte korrekt motsvarar det värde som bolagets aktie egentligen torde vara värd. En 

större osäkerhet bland deltagarna på aktiemarknaden hämmar inte bara deltagarna själva, utan 

också bolagen själva, då det ligger i deras intresse att aktiemarknadens deltagare exempelvis 

ska kunna agera som finansiär till bolaget, om så skulle behövas. 

  

Det är lätt att bli övertygad av förespråkarna för en icke straffbelagd insiderhandel, och de till 

synes så överväldigande ekonomiska beräkningarna och modellerna. Det främsta argument 

personer med motstående åsikt i frågan framför är enbart att insiderhandel är moraliskt felaktigt, 

att det därför inte bör vara lagligt. Enligt min mening bör dock moraliska argumentet inte 

nedvärderas jämfört med de ekonomiteoretiska argumenten i frågan. Ett lands lagstiftning är 

till stor del utformad efter lagstiftarnas moraliska principer och åsikter och dessa åsikter därför 

av betydelse. Den insiderlagstiftning som är instiftad i olika rättssystem har tillkommit på grund 

av att lagstiftaren ansett att en icke straffbelagd insiderhandel skulle vara moraliskt felaktig.  

 

Det tenderar dock att bli komplicerat att utläsa vad som är rätt och vad som är fel när det avser 

rena, moraliska frågor. Oavsett om det är fastslaget att en icke straffbelagd insiderhandel 

ekonomiskt sett är överordnad en reglerad sådan kommer det ändå finnas personer med åsikten 

att det är moraliskt fel att insynspersoner lagligen ska kunna använda sitt informationsövertag 

för att ekonomisk gagnas, jämfört med den övriga marknaden.151 Vad en person har för åsikt 

om huruvida insiderhandel bör vara olagligt eller tillåtet kan istället bero på vilken sorts ideologi 

                                                           
150 Se avsnitt 2.3. 
151 Se avsnitt 2.4.1. 
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personen i fråga har. Vid en extrem schabloniserande exemplifiering torde en mycket liberal 

person, vilken är av ståndpunkten att staten inte ska ha ett alltför stort inflytande över dess 

medborgare, anse att insiderhandel inte ska vara straffbelagd. En person med mer socialistiska 

åsikter, där staten önskas har stora befogenheter, torde således istället anse att det ska vara 

straffbelagt för insynspersoner att utnyttja deras unika position inom ett börsnoterat bolag för 

insynspersonens egna vinning. 

 

4.3 Fördelar med gällande reglering av handelsförbud innan 

offentliggörande av finansiell information 

Med införandet av MAR år 2016 medföljde i art. 19 p. 11 ett unionsenhetligt förbud för 

insynspersoner att 30 dagar innan ett offentliggörande av en delårsrapport eller en 

bokslutskommuniké utföra någon aktietransaktion i det egna bolaget. Det i art. 19 p. 11 

stadgade handelsförbudet har flera förtjänster. En av dess främsta fördelar är det faktum att 

förbudet är stadgat i en förordning utfärdad av EU, vilket innebär att regeln får en direkt effekt 

för alla EU:s medlemsländer. Förordningar ska inte heller implementeras i respektive 

medlemsländers lagar, utan blir direkt tillämpliga vid dess ikraftträdande. Det innebär att 

innebörden i förordningar inte riskerar att skilja sig åt medlemsländer emellan. Ett unisont 

regelverk innebär en större tydlighet för vad som gäller, oberoende vilket medlemsland 

oklarheten kring tolkandet av regeln skulle uppstå i. Som tidigare nämnts var ett av de främsta 

ändamålen med antagandet av MAR att verka för en mer enhetlig tolkning av gällande 

regelverk, vilket jag också anser ha skett. Istället för att varje medlemsland ska förhålla sig till 

en mängd direktiv med minimikrav och sedan själva implementera ett eget regelverk, innebär 

en förordning betydligt färre risker för olika tolkningar av regelverket sker.152 För just regeln 

stadgad i art. 19 p. 11 MAR är en av dess främsta styrkor dess enkelhet. Det torde därav inte 

vara särskilt svårt för en insynsperson i ett börsnoterat aktiebolag att förstå innebörden av 

regeln. Regeln stadgar tydligt både vilka typer av transaktioner som är förbjudna och under 

vilken tidsperiod som förbudet gäller.153 Att det är enkelt för de berörda personerna att förstå 

regeln är en förutsättning för att regeln ska kunna fungera på ett sådant sätt som är önskat. 

Handelsförbudet, vilket är ett kompletterande förbud till det generella förbudet mot 

insiderhandel, hade tappat sin effekt om insynspersoner av misstag hade kunnat bryta mot det. 

Det faktum att det kring en enkel och tydlig regel uppstår färre tvivelaktigheter, är också det en 
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153 Se avsnitt 3.1.1. 
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stark förtjänst. Tvivelaktigheter kan nämligen leda till diskussioner om hur tolkningar ska göras. 

Sådana diskussioner kan sedan leda till ökade transaktionskostnader, jämfört med om inga 

tvivelaktigheter hade funnits. Då samhället i stort redan belastas av höga transaktionskostnader 

bör det för ett överstatligt nätverk, likt EU, synnerligen vara av intresse att nya regelverk ska 

ha så låga transaktionskostnader som möjligt. 

 

Vidare är en fördel med handelsförbudet i art. 19 p.11 MAR att det finns undantag som för 

insynspersoner går att tillämpa om det skulle behövas.154 Det kan tyckas att det är orättfärdigt 

att insynspersoners rätt till att agera på aktiemarknaden ska kunna begränsas upp till en fjärdedel 

av årets dagar. Om en insynsperson under en stängd period plötsligt skulle hamna i en 

ekonomisk kris eller av annat akut skäl skulle behöva ekonomiska resurser är det därför mycket 

positivt att det inom regelverkets ramar finns möjligheter för insynspersoner att sälja av aktier 

i det egna bolaget. Det är inte troligt att denna sortens undantag från handelsförbudet ofta 

används, men det visar ändå på en trygghet för insynspersoner, vilka då kan investera i det egna 

bolaget utan att behöva känna oro över att de investerade pengarna låses upp i bolaget, utan 

möjlighet för personen att ta ut dessa om så av akuta skäl skulle behövas. Att insynspersoner 

känner en trygghet inför investeringar i det egna bolaget är värdefullt för aktiemarknaden, då 

deras rapporterade inköp ofta kan utgöra starka signalvärden om hur bolaget presterar.155 

 

4.4 Nackdelar med gällande reglering av handelsförbud innan 

offentliggörande av finansiell information 

Även om handelsförbudet i art. 19 p. 11 MAR i huvudsak är tydligt att förstå finns det ändå en 

viss svårighet att tolka dess innebörd. Denna tolkningssvårighet kan utgöra ett allvarligt 

problem för regeln och genomförandet av dess ändamål. I art. 19 p. 11 MAR framgår att det 30 

kalenderdagar långa handelsförbudet för insynspersoner gäller före ett publicerande av en 

delårsrapport eller bokslutskommuniké som den aktuella emittenten är skyldig att 

offentliggöra.156 Skyldig att offentliggöra en delårsrapport är emittenten enligt dels 

bestämmelser stipulerade av den marknadsplats där emittentens aktier handlas, dels nationell 

lagstiftning. Som i tidigare avsnitt nämnts, finns det i Sverige fem olika marknadsplatser där ett 

bolag kan notera sina aktier för handel.157 Reglerna för dessa marknadsplatser är heller inte helt 

                                                           
154 Se avsnitt 3.1.1. 
155 Se avsnitten 2.3 och 3.1.1. 
156 Se avsnitt 3.1.1. 
157 Se avsnitt 3.1.2. 
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likvärdiga. För de bolag med aktier noterade på någon av marknadsplatserna Nasdaq 

Stockholm, NGM Equity eller Aktietorget krävs det att någon slags finansiell rapport 

offentliggörs, även vid utgången av räkenskapsårets första och tredje kvartal, där ingen 

bokslutskommuniké eller halvårsrapport ska publiceras. Även om det inte är obligatoriskt för 

dessa bolag att utge fullständiga delårsrapporter är de ålagda att åtminstone publicera 

förenklade sådana, delårsredogörelser. För bolag noterade på First North eller Nordic MTF 

torde det dock inte krävas att någon delårsrapport eller redogörelse ges ut, även om de flesta 

bolag noterade på dessa marknadsplatser ändå gör så.  Det andra rekvisitet enligt art. 19 p. 11, 

avseende offentliggörandet av någon form av finansiella information avser den nationella 

rätten. I enlighet med bestämmelserna i nationell rätt, i detta fall VpmL, finns det heller inte 

längre något krav på att utge någon delårsrapport för aktiemarknadsnoterade bolag. 

 

Genom att tillämpa en bokstavstolkning i lydelsen av art. 19 p. 11 MAR finns det fog för 

tolkningen om att den i artikeln nämnda stängda perioden enbart gäller perioder innan just 

delårsrapporter och bokslutskommunikéer. I och med att alla svenska aktiemarknadsbolag är 

skyldiga att offentliggöra bokslutskommunikéer är det vid offentliggörandet av 

delårsrapporterna som möjligheten till att undgå regleringen fortsatt finns. Min tolkning av 

regleringen är då att de insynspersoner till bolag noterade på First North och Nordic MTF, vilka 

bolag inte är skyldiga att offentliggöra någon delårsrapport, teoretiskt skulle kunna undslippa 

den reglering avseende handelsförbudet i art. 19 p. 11. Vid en än mer strikt bokstavstolkning 

av regleringen skulle det dessutom gå att argumentera för att insynspersoner i bolag noterade 

på de övriga svenska marknadsplatserna också skulle kunna undslippa förbudet. 

Argumentationen härför bygger på det faktum att inget av dessa bolag är tvunget att 

offentliggöra några faktiska delårsrapporter, utan att marknadsplatserna där de är noterade 

endast kräver att förenklade delårsredogörelser publiceras. 

 

Det finns vidare ytterligare en möjlighet för insynspersoner att undgå bestämmelserna i art. 19 

p. 11 MAR. I noteringsavtalet mellan Nasdaq Stockholm och de bolagen noterade på Nasdaq 

Stockholms marknadsplats framgår att dessa bolag ska offentliggöra 

delårsrapporter/redogörelser senast två månader efter det att rapporteringsperioden utgått.158 I 

enlighet med art. 19 p. 11 MAR är det förbjudet för insynspersoner att utföra transaktioner i 

den egna aktien 30 dagar innan delårsrapporten/redogörelsen offentliggörs. Ponera att Bolag X 

                                                           
158 Se avsnitt 3.1.2. 
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är noterat på Nasdaq Stockholm och ska redovisa en delårsrapport för det första kvartalet av år 

2018, vilket löper 1 januari – 31 mars. Efter räkenskapsperiodens avslutande måste därför Bolag 

X offentliggöra sin kvartalsrapport senast två månader senare, allra senast 31 maj. Ett exakt 

datum däremellan väljs utav Bolag X. Om Bolag X skulle välja att offentliggöra sin 

kvartalsrapport det senaste datum möjligt, dvs. 31 maj, skulle det innebära att Bolag X:s 

insynspersoner skulle vara förbjudna att utföra några transaktioner i bolaget 30 dagar innan 

dess. Det innebär att det föreligger ett handelsförbud för insynspersoner i Bolag X under 

perioden 1 maj – 31 maj. Räkenskapsperioden har dock redan avslutats 31 mars. För en 

insynsperson är det sannolikt att denne har insiderinformation om hur bolaget har presterat 

under kvartalet, jämfört med de förväntningar och guidningar som bolaget jämförs med. Det är 

också tänkbart att insynspersonen även är delaktig i arbetet med framställandet av 

delårsrapporten, och kan också då tillskansa sig information om bolagets presterande. Om 

bolaget t.ex. skulle ha presterat särdeles dåligt i jämförelse med förväntningarna på bolaget, 

kanske en insynsperson skulle vilja avyttra sina aktier i Bolag X innan den övriga 

aktiemarknaden meddelas detta. Insynspersonen kan då avyttra sina aktier i Bolag X under 

perioden 1 april – 30 april, utan att handelsförbudet i art. 19 p. 11 MAR aktualiseras. Detta är 

en tydlig brist med regelns utformande, då även om insynspersonen fortfarande skulle göra sig 

skyldig till insiderhandel är insiderbrott betydligt svårare att bevisa än att bevisa att någon utfört 

transaktioner under en period denne var förbjuden att handla under. Även om insiderbrott inte 

skulle kunna styrkas kvarstår dock fortfarande möjligheten för FI att belägga en person med en 

administrativ sanktion. Risken för en insiderperson att bli ålagd en hög sanktionsavgift torde 

visserligen vara något som har ett visst avskräckande syfte, men enligt min mening räcker inte 

detta för att utgöra ett fullgott skydd. Det är fortfarande en avsevärt stor skillnad mellan att bli 

ålagd en sanktionsavgift och bli dömd till fängelse. Enligt min mening sänker inte ett hot om 

en sanktionsavgift den potentiella gärningsmannens riskaptit tillräckligt mycket.159 

 

Som i tidigare avsnitt konstaterats är beteenden som leder till att en person kan uppnå 

oberättigade fördelar gentemot andra, genom användande av insiderinformation, att anse som 

insiderhandel.160 Syftet med att förbjuda sådana beteenden är för att upprätthålla 

finansmarknadernas integritet. Genom utformningen av art. 19 p. 11 MAR kan insynspersoner 

ta del av oberättigade fördelar, utan att de bryter mot det i artikeln stadgade förbudet. Regeln 

uppfyller därför inte alls dess mest väsentliga ändamål. 

                                                           
159 Se avsnitt 2.4.2. 
160 Se avsnitt 3.1.1. 



37 
 

 

4.5 Short-swing profit rule 

4.5.1 Fördelar med short-swing profit rule 

Som i tidigare avsnitt av uppsatsen har nämnts, är syftet med den amerikanska lagregeln short-

swing profit rule i section 16(b) SEA att förhindra insynspersoner från att utnyttja deras 

informationsövertag gentemot den resterande aktiemarknaden.161 Även om regeln har en stor 

betydelse är det viktigt att ta i beaktande att short-swing profit rule enbart är en del av den 

amerikanska, federala lagstiftningssamlingen avseende insiderhandel. Det så kallade 

korttidsförbudet, vilket tidigare användes inom den svenska rättssystemet och återfanns i 15 § 

LAFI, hade en liknande funktion som den amerikanska regeln i section 16(b) SEA, vilket ändå 

får anses logiskt, då det i förarbetena till den svenska regeln tydligt framgick att den 

amerikanska regeln hade varit en modellbild vid framtagandet av regeln och dess utformning.162 

Då innebörden av den amerikanska och svenska regeln inte skiljde sig åt, kommer nedan regeln 

att benämnas som short-swing profit rule, även då den svenska regeln åsyftas. Den enda 

nämnvärda skillnad systemen emellan var att tidsperioden under vilken förbudet gällde är sex 

månader enligt den amerikanska regeln, medan förbudet istället enbart gällde under en tre 

månader lång tidsperiod enligt den svenska regeln. Denna skillnad är dock inte för 

argumentationen på något sätt väsentlig. 

 

Enligt min mening är short-swing profit rule ett utmärkt exempel på hur funktionell en reglering 

kan vara. I regeln stipuleras att den gäller för insynspersoner till börsnoterade bolag, samt 

närstående personer till dessa insynspersoner. För dessa personer är det förbjudet att inom en 

viss tidsperiod utföra minst två transaktioner i det egna bolaget aktie eller andra värdepapper 

och genom dessa transaktioner få ekonomisk vinning. Förbudet gäller oberoende om den första 

transaktionen är ett inköp av aktier följt av en försäljning till ett högre pris, eller om den första 

transaktionen är en försäljning av befintliga aktier följt av ett inköp till lägre pris. Förbudet för 

insynspersoner att ägna sig åt korttidshandel i det egna bolaget är ett väldigt bra sätt för 

lagstiftaren att försöka avstyra insynspersoner från oönskat beteende. Vad som här menas med 

oönskat beteende är att insynspersoner skulle använda sig av sin särställda position och ägna 

sig åt olaglig insiderhandel. Att insynspersoner har kännedom om icke-offentliggjord 

information är i sig inget som kan anses omoraliskt eller felaktigt. Inte heller det faktum att 

                                                           
161 Se avsnitt 3.2.1. 
162 Se avsnitt 2.2.2. 
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insynspersoner kan köpa eller sälja aktier i det egna bolaget får anses kontroversiellt. Det är 

snarare när denna icke-offentliggjorda information ligger till grund för en insynspersons 

transaktioner som många anser att ett oönskat beteende har skett. Extra problematiska får 

kortsiktiga transaktioner anses vara, vilka exempelvis kan uppstå på grund av en tillfällig 

nedgång av bolagets aktiepris, och därmed inte på grund av ett långsiktigt mönster i bolagets 

utveckling. Regleringar om korttidsförbud neutraliserar dessa kortsiktiga möjligheter för 

insynspersoner att tjäna ”snabba pengar”. 

 

Ponera att det inte finns något gällande regelverk som inskränker en insynspersons rätt till att 

utföra transaktioner inom det egna bolagets aktie. Det är värt att notera att inte heller i denna 

situation hade alla transaktioner utförda med avsikten att vara kortsiktiga innefattat ett 

missbrukande av icke-offentliggjord information och inneburit insiderhandel. Långt ifrån alla 

kortsiktiga aktieaffärer utförda av personer med insynsställning hade heller inte kunna anses 

som insiderhandlande. Det får dock vara sannolikt att tro att andelen insideraffärer skulle vara 

högre bland kortsiktiga affärer än bland långsiktiga affärer. Det är också sannolikt att andelen 

insiderhandel som utgörs av kortsiktiga affärer är utförda av en större andel personer med 

uttalad insynsställning än utav personer utan en uttalad insynsställning. Det går därför att 

argumentera för att ett förbud utav korttidshandel för personer med insynsställning i noterade 

bolag sammantaget skulle innebära en minskning av insiderhandeln. Om insynspersoner är 

förbjudna till att utföra kortsiktiga affärer i det egna bolaget aktie går det också att anta att 

resterande deltagare på aktiemarknaden skulle få ett ökat förtroende till aktiemarknaden, då 

misstankar om en icke-jämlik aktiemarknad hade minskat. 

  

4.5.2 Nackdelar med short-swing profit rule 

Samtidigt som short-swing profit rule är en effektiv metod för att stoppa kortsiktig 

insiderhandel är metoden förvånansvärt ihålig och det är inte svårt att hitta kryphål i 

regleringen. Det faktum att regleringen är väldigt statisk ses ofta något positivt, då det innebär 

att dess förutsägbarhet är hög. Det är dock det statiska utformandet av regleringen som är det 

främsta skälet till varför det är så pass enkelt för insynspersoner att undvika regelns ändamål. 

En insynsperson kan enkelt genomföra en transaktion, vänta ut tidsperiodens utgående, direkt 

efteråt genomföra en efterföljande transaktion och då, trots förbudet, ha gjort en ekonomiskt 

gynnsam affär. Fler exempel på att förbud mot korttidshandel inte utgör ett komplett skydd mot 

insiderhandel är dess krav på att en insynsperson måste utföra minst två transaktioner inom 
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perioden, för att regelverket ska kunna användas. Regler om korttidsförbud förhindrar inte 

insynspersoner att avyttra redan befintliga aktier innan ett negativt offentliggörande av bolaget 

meddelas. Inte heller hindras en insynsperson att tätt innan ett positivt offentliggörande från 

bolaget anskaffa aktier, trots att insynspersonen har vetskap om den höga sannolikheten för att 

priset på aktien kommer att stiga på grund av offentliggörandet.163  

 

Även om ett korttidsförbud är att betrakta som en kompletterande bestämmelse till en mer 

generell insiderlagstiftning kan regelns räckvidd vara större än vad som först tros. Så länge 

förbudet förhindrar någon form av insiderhandel eller marknadsmissbruk kan det finnas ett 

värde i regeln, i och med att den i sådana fall minskar antalet insideraffärer. Ett sådant 

resonemang kan dock vara problematiskt, då det inte tar i beaktning vilken nettoeffekt regeln 

har. Ett ovillkorligt förbjudande för insynspersoner hade onekligen förhindrat att vissa olagliga 

insideraffärer hade skett. Dock förhindrar samma regel desto fler lagliga affärer. Att 

obestridligen förhindra insynspersoner från att begå olagligheter genom insiderhandel 

begränsar också samma insynspersoners frihet och möjligheter till att agera på aktiemarknaden.  

 

4.6 Pension funds blackout periods 

4.6.1 Fördelar med ett användande av pension funds blackout periods 

Pension funds blackout periods är en amerikansk lagregel vilken, likt short-swing profit rule, 

kompletterar den centrala bestämmelsen om förbudet mot insiderhandel.164 De amerikanska 

pensionsfonderna hanterar enorma summor pengar för deras kunder och ibland genomgår en 

sådan pensionsfond av något skäl genomgår större förflyttning av det innestående kapitalet. Om 

exempelvis en ny fondförvaltare till en pensionsfond bestämmer sig för kraftigt omfördela 

fondens resurser och utföra flera stora inköp eller försäljningar av aktier kan det påverka 

värderingen för de berörda bolagen. Om insynspersoner blir medvetna om detta kan det uppstå 

en potentiell möjlighet till insiderhandel. För investerarkollektivet är det därför positivt att 

berörda insynspersoner under dessa tillfällen är förbjudna från att utföra några inköp eller 

försäljningar av den egna aktien. 

 

                                                           
163 Se avsnitt 3.2.1. 
164 Se avsnitt 3.2.2. 
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4.6.2 Nackdelar med ett användande av pension funds blackout periods 

En blackout period för pensionsfonder varar mellan tre och 60 dagar.165 En nackdel med en 

sådan reglering kan visa sig om en blackout period av något skäl skulle dra ut på tiden. Om 

perioden skulle vara i de maximala 60 dagarna skulle det innebära en kraftig inskränkning av 

insynspersonernas rättigheter till att agera på aktiemarknaden. Även om insynspersoner har en 

särställning jämfört med resterande deltagare på aktiemarknaden kan regleringen för 

insynspersoner inte utformas alltför oproportionellt. Det går därför att ifrågasätta skäligheten 

till att förbjuda en insynsperson till att utföra transaktioner upp till två månader i följd. Om det 

utöver dessa två månader tas i beaktande att insynspersoner under fyra av tolv månader är 

förbjudna från att handla i den egna aktien på grund av ett handelsförbud inför bolagets 

offentliggörande av delårsrapport eller bokslutskommuniké ter det sig än mer oproportionellt. 

Sammanfattningsvis skulle då en insynsperson teoretiskt kunna vara förbjuden från att handla 

i den egna aktien under hälften av ett kalenderårs tid, vilket även för en insynsperson får anses 

vara oskäligt lång tid. 

 

4.7 Clawback provision 

4.7.1 Fördelar med ett användande av clawback provisions 

Clawback provision är ytterligare ett exempel på en kompletterande reglering som antagits 

inom den amerikanska rätten, med ändamålet att öka investerarkollektivets förtroende för 

aktiemarknaden.166 Aktieägare i ett bolag ska kunna lita på att den finansiella information 

bolaget offentliggör överensstämmer med den verkliga bilden. Oftast är så också fallet. När fel 

information har rapporterats eller när nödvändig information inte av bolaget lämnats kan det 

dock uppstå problem. Bolaget kan på grund av den felaktiga informationen få en sämre 

uppfattning av aktieägare och övriga deltagare på aktiemarknaden. Som incitament för att 

sådana misstag inte ska förekomma finns det därför för börsnoterade bolags CEO och CFO en 

regel, vilken stadgar att dessa två befattningshavare kan bli återbetalningsskyldiga om misstag 

trots allt skulle ske. 

 

Regeln medför en säkerhet för bolagets investerare. Att veta att en företagsledning inte kan 

bedra aktiemarknaden genom att uppsåtligen utlämna felaktig finansiell information, utan att 

personerna i ledningen själva blir bestraffade, borde ge en ökad trygghet och ett större 

                                                           
165 Se avsnitt 3.2.2. 
166 Se avsnitten 2.1.1. och 3.2.3. 
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förtroende för att företagsledningen försöker sköta deras arbete så bra de kan. När clawback 

provisions år 2009 också blev införd i section 304 SOX blev den också obligatorisk för alla 

amerikanska börsnoterade bolag att efterfölja. Det borde ha ökat investerartryggheten än mer, 

då det efter det inte längre fanns belägg för oro från aktieägaren om att företagsledningen 

uppsåtligen skulle ange felaktig finansiell information. Ytterligare en fördel med clawback 

provisions är det faktum att bolag borde vara mer defensiva i sina beräkningar och rapportering 

av finansiell information. Med en mer defensiv rapportering torde volatiliteten i bolagets aktie 

att minska, då skillnaden i rapporternas resultat kan antas vara mindre varierande mellan 

rapporteringstillfällena. 

 

4.7.2 Nackdelar med ett användande av clawback provisions 

Användande av regler där det inte finns något utrymme för mänskliga misstag kan ofta vara 

kontroversiella. För börsnoterade bolags företagsledning torde det finnas en större osäkerhet 

med att göra inköp i det egna bolaget, med vetskapen om att en eventuell vinst kan konfiskeras 

om något misstag i bolagets finansiella rapportering skulle uppstå, än om ingen sådan reglering 

skulle tillämpas. För att clawback provisions ska fungera ändamålsenligt, torde det också krävas 

att det finns kriterier för vad som ska anses vara ett tillräckligt stort misstag i ett bolags 

finansiella rapporterande. Enbart en upptäckt av ett obetydligt misstag i en finansiell rapport 

torde skäligen inte kunna resultera i konfiskerade bonusar och återbetalningsskyldighet för 

bolagsledningen. 

 

4.8 Sammanvägd analys av regleringarna 

I Sverige och inom övriga EU gäller, utöver det generella förbudet mot förekomsten av 

insiderhandel, kompletterande lagstiftning, vilket bl. a. stadgas i art. 19 p. 11 MAR. Det finns 

alltid både fördelar och nackdelar med olika typer av regleringar. I uppsatsen har tidigare 

redogjorts för andra alternativ av regleringar, vilka används inom det amerikanska 

rättssystemet.167 Då det tidigare i analysdelen framgår att art. 19 p. 11 behäftas med vissa 

allvarliga brister, torde det enligt mig vara lämpligt att utföra ändringar av den nuvarande 

regleringen för att dess innebörd ska överensstämma med dess syfte.168 Det skulle också vara 

tänkbart att helt ersätta det nuvarande regelverket i art. 19 p. 11 MAR med de bestämmelser 

                                                           
167 Se avsnitten 3.2.1–3.2.3. 
168 Se avsnitt 4.4. 
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som gäller enligt den amerikanska rätten, alternativt enbart införa någon av de amerikanska 

bestämmelserna till det svenska systemet. 

 

Att, via EU-rätten, förändra den svenska regleringen är det alternativ som torde kräva minst 

förändring av det nuvarande systemet och då också det alternativ som torde skapa lägst 

transaktionskostnader för samhället. Ett, enligt mig, genomförbart alternativ skulle vara att 

förändra handelsförbudets längd om 30 dagar, till ett mer elastiskt antal dagar. Längden på 

handelsförbudet torde bero på när bolagen väljer att offentliggöra sin delårsrapport/redogörelse, 

och inte innebära ett fast antal dagar. Ett skäligt alternativ vore att för de bolag som valt att 

offentliggöra rapporten i fråga ett datum senare än 30 dagar efter kvartalets utgång, utöka 

handelsförbudets längd med det antal dagar det är tills bolaget ska rapportera. En sådan 

reglering hade omöjliggjort det för insynspersoner att kunna utföra transaktioner i bolaget efter 

att räkenskapskvartalet utgått, men fortfarande inte befinna sig inom perioden för 

handelsförbudet.  

 

Vidare är frågan om en sådan reglering som nu beskrivits, trots en förändring till ett mer 

elastiskt antal av handelsförbudets längd, hade varit tillräcklig. Det torde inte vara ovanligt att 

en insynsperson redan innan ett kvartals avslutande kan ha en ungefärlig föreställning om hur 

kvartalet kommer att gå. Det är då fråga om ett handelsförbud för insynspersoner tvångsvis ska 

omfatta en period innan kvartalet i fråga är avslutat. Det är inte skäligt att begränsa 

insynspersoners rätt till att utföra transaktioner, i vilken utsträckning som helst. Insynspersoner 

är också privatpersoner och ska erkännas samma friheter att agera på aktiemarknaden som andra 

privatpersoner. Det är således besvärligt att utröna något riktigt svar i frågan. Det som dock är 

genomförbart är att förändra den nuvarande regleringen så att det inte är möjligt för 

insynspersoner att utföra transaktioner under en period mellan ett kvartalets avslutande och 

handelsförbudets början. 

 

De alternativa regleringar som tidigare redogjorts för i uppsatsen är alla tre effektiva nog för att 

användas i det amerikanska rättssystemet. Det går därför att argumentera för om någon av dessa 

regleringar ska tillföras den svenska insiderhandelslagstiftningen. Short-swing profit rule har 

tidigare använts i Sverige, i form av ett korttidsförbud stadgat i 15 § LAFI.169 Fördelen med 

regelverket är att det effektivt motverkar kortsiktig handel utförd av insynspersoner. 

                                                           
169 Se avsnitten 2.2.2 och 3.2.1. 
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Korttidsförbud är inte heller korrelerade med offentliggörandet av finansiella rapporter, vilket 

vidgar dess användningsområde. Så länge den nuvarande svenska regleringen finns kvar torde 

det dock inte finnas något behov av att återinföra ett korttidsförbud. Min åsikt är att 

rapporteringen av transaktioner gjorda av insynspersoner i Sverige fungerar bra nog. Om en 

insynsperson gör en försäljning av aktier i bolaget rapporteras och offentliggörs detta på ett 

tydligt sätt. Om en insynsperson skulle utföra flera transaktioner inom en kortsiktig period torde 

detta vida uppmärksammas, och bolagets renommé och aktiekurs skulle genast fara illa. Min 

åsikt är därför att det inte är nödvändigt att instifta något korttidsförbud i den svenska 

insiderlagstiftningen. Skulle däremot regeln om handelsförbud i art. 19 p. 11 MAR ersättas av 

någon annan bestämmelse torde short-swing profit rule vara den mest lämpliga av de alternativa 

regleringarna som redogjorts för.  

 

Vidare borde ett införande av en reglering likt clawback provision i den svenska rätten vara ett 

steg i rätt riktning, mot en aktiemarknad med ett fullgott investerarskydd. Utan att ha någon 

omfattande kunskap eller statistik om hur ofta det bland svenska börsnoterade bolag 

förekommer retroaktiva omräkningar av tidigare offentliggjord finansiell information, är min 

generella åsikt att regleringar likt clawback provisions är behäftade med övervägande positiva 

egenskaper. Ett införande av en sådan reglering i den svenska insiderlagstiftningen torde leda 

till en mer defensiv finansiell rapportering. Det torde också vara på det vis att det är bättre att 

utvecklingen av aktiemarknaden sker i en försiktigt positiv långsiktig trend, än att volatiliteten 

på aktiemarknaden är hög, och att stora uppgångar följs av stora nedgångar. I börsnoterade 

bolag som tillämpar en defensiv finansiell rapportering torde risken för att dess insynspersoner 

ska insiderhandla vara mindre, än för mindre defensivt rapporterande bolag. I ett bolag som 

tillämpar en defensiv rapportering torde den potentiella kortsiktiga börsuppgången vara mindre 

än för bolag som rapporterar mer aggressivt. För en insynsperson i ett defensivt rapporterande 

bolag torde det då inte vara lika värt att ta risken det innebär att insiderhandla och då utföra 

brott, jämfört med den potentiella vinsten som brottet kan generera insynspersonen. Därför 

torde ett införande av ett införande av clawback provision inom den svenska 

insiderlagstiftningen vara en positiv utveckling, då min åsikt är att regeln torde kunna minska 

insiderhandeln. 

 

Avseende pension funds blackout periods och ett eventuellt införande av regeln i den svenska 

rätten, torde det vara behäftat med fler tveksamheter. Min åsikt är att dess användningsområde 

i Sverige torde vara förhållandevis smalt, jämfört med användningsområdet i USA. Därtill torde 
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de kostnader och olägenheter medföljande ett införande av regeln vara större än den vinning 

som hade erhållits genom ett implementerande. 
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5 Slutsats 

Art. 19 p. 11 MAR är en bestämmelse som i stor utsträckning kompletterar det huvudsakliga 

förbudet mot insiderhandel, stadgat i art. 14 MAR. Även då förbudet mot insiderhandel givetvis 

också inbegriper personer som innehar ledande ställningar i börsnoterade bolag finns det skäl 

till att kompletterade regleringar, såsom den i art. 19 p. 11 MAR, behöver finnas. I och med den 

insiderinformation en person i ledande ställning får genom sitt ämbete, innehar denna person 

ett informationsövertag jämtemot övriga investerare, avseende det egna bolagets aktie. För att 

stävja att insynpersoner utnyttjar informationsövertaget för egen ekonomisk vinning, finns 

därför bestämmelsen i art. 19 p. 11 MAR. 

 

Tidigare har konstaterats att det finns möjligheter för insynspersoner undgå bestämmelserna i 

art. 19 p. 11 MAR.170 Dessa möjligheter att undgå regleringen innebär enligt min mening så 

pass allvarliga brister i utformningen av art. 19 p. 11 MAR, att det är tveksamt om regeln, i dess 

nuvarande form, uppnår det önskade skyddsändamålet.171 Min sammanvägda bedömning är 

således att art. 19 p. 11 MAR borde förändras i den mening att handelsförbudet för 

insynspersoner utökas, så att möjligheterna för insynspersoner att kunna undgå förbudet 

avsevärt förminskas. Genom ett utökande av handelsförbudets längd med ett elastiskt antal 

dagar, så att regeln inbegriper hela den period från räkenskapsperiodens utgång till bolagets 

offentliggörande av delårsrapporten/redogörelsen, torde risken för insiderbrott av personer i 

ledande ställning minska avsevärt. 

 

Därtill är min åsikt att ytterligare reglering behövs, för att säkerställa att insiderhandel inte 

förekommer. Det är ofrånkomligt att insynspersoner har ett informationsövertag jämtemot 

andra investerare, avseende det egna bolaget. Insiderbrott utförda av personer i ledande 

ställning sker dock inte enbart i samband med offentliggörande av delårsrapporter/redogörelser. 

För att stävja insiderbrott bland insynspersoner torde det därför behövas ytterligare 

kompletterande reglering. Det är dock av vikt att dessa regleringar inte begränsar 

insynspersoners rätt till att agera på aktiemarknaden, i en allt för stor utsträckning. Ett införande 

av en regel liknande den amerikanska regeln clawback provision i section 304 SOX torde därav 

vara ett skäligt alternativ.172 

 

                                                           
170 Se avsnitt 4.4. 
171 Se avsnitten 3.1.1. samt 4.4. 
172 Se avsnitt 4.6. 
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Regeln för personer i ledande ställningar får anses ha ett avskräckande syfte, då ett 

konfiskerande av en insynspersons bonusar och vinstmedel från aktietransaktioner kan 

inbegripa mycket stora belopp. En sådan regel som clawback provision bidrar därav med 

incitament till varför bolag ska tillämpa en defensiv finansiell rapportering, då risken för att 

redovisningsmisstag görs torde minska avsevärt. Jämfört med andra kompletterande 

regleringar, påverkar ett införande av en clawback provision-regel inte insynspersoners rätt till 

att utföra transaktioner på aktiemarknaden. Enligt min mening är rätten att agera på 

aktiemarknaden av högt skyddsvärde, och en bestämmelse som för insynspersoner inte 

inskränker deras rätt till agerande bör föredras i jämförelse med andra bestämmelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan slutsatsen dras att den nuvarande regleringen i art. 19 p. 11 

MAR bör ändras, samt att nämnda reglering bör kompletteras med ytterligare bestämmelser, 

förslagsvis en regel likt den amerikanska clawback provision i section 304 SOX. 
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