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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under de senaste årtiondena har finansmarknaden genomgått stora
strukturomvandlingar samt internationaliserats, vilket har bidragit till en
snabb tillväxt. Bara på Stockholms fondbörs har omsättningen, under 1990-
talet, mer än tiodubblats. Internationaliseringen har också inneburit att
antalet utländska aktörer på den svenska värdepappersmarknaden har ökat
och vice versa.1 Aktiemarknaden har fått ekonomisk betydelse för en stor
del av den svenska befolkningen. Utvecklingen har lett till att
värdepappersmarknaden har kommit att betraktas som samhällsekonomiskt
allt viktigare. Samtidigt har insiderhandel under det senaste decenniet blivit
föremål för en omfattande reglering från statligt håll. I USA har, till
skillnad från Europa, insiderhandel varit förbjudet sedan länge. Redan
under 1930-talet påbörjades regleringen och har sedan utvecklats genom
s.k. ”case law”. Det var dock först under 1960-talet som insiderhandel blev
direkt förbjudet. Den amerikanska rättsutvecklingen har senare kommit att
påverka den europeiska hanteringen av insiderhandel. Före 1990-talet
saknade de flesta länder i Europa förbud mot insiderhandel, vilket
förändrades först i och med ett EU-direktiv, The European Community
Insider Trading Directive [1989]2. EU-direktivet föreskriver en straffrättslig
hantering, men hindrar inte för komplementerande civilrättslig hantering.
Några år senare hade samtliga EU-länder förbjudit insiderhandel.3

                                                
1 Finansinspektionen (1999) Översyn av insiderlagstiftningen 1999:5 Rapport den

9 juli 1999
2 EU:s insiderdirektiv (1989), Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november

1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel
3 Hetzler, A., (2001) Insiderbrott och regleringen av värdepappersmarknaden – en

värdefråga?. I: Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt,
Appelgren, L. & Sjögren, H., (red.) Gidlunds förlag
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I Sverige påbörjades den rättsliga regleringen under 1970-talet, men det var
först 1985 som insiderhandel blev kriminaliserat. 1990-harmoniserades
Sveriges lagstiftning med anledning av EU-direktivet. År 2001 skärptes
lagstiftningen och Sverige fick den nu gällande insiderstrafflagen
(2000:1086) samt lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument. Insiderstrafflagen innehåller vid sidan av
ett förbud mot insiderhandel, även ett förbud mot otillbörlig kurspåverkan.
Lag (2000:1087) utgörs av två delar; dels skall individer med
insynsposition anmäla detta, dels hindras insiders från att göra kortsiktiga
transaktioner på värdepappersmarknaden.4

Utvecklingen visar på en tydlig trend mot en allt strängare syn på
insiderhandel. Erfarenheten från de länder som har förbjudit insiderhandel
visar emellertid att lagstiftningen har haft liten preventiv effekt, samtidigt
som misstänkta insiderbrott har visat sig mycket svåra att beivra. Under
1990-talet har ett 40-tal misstänkta insiderbrott upptäckts per år. Av dessa
går endast ett fåtal till åtal och ännu färre fälls för insiderbrott.5 Detta är en
av anledningarna till den nyligen genomförda lagskärpningen i Sverige.
Fortfarande ställs dock krav på strängare lagstiftning, i syfte att underlätta
beivrandet av insiderbrott. Som komplement till dagens straffrättsliga
hantering föreslås bl.a. administrativa eller civilrättsliga förfaranden.
Tanken med ett administrativt förfarande är att det skall bli möjligt att
snabbt utdöma avgifter vid regelöverträdelser.6

Regleringen av insiderhandel är unik såtillvida att fokus inte ligger på det
avtalsrättsliga förhållandet mellan insider och företagens aktieägare, utan

                                                
4 EU-direktiv (1989), Insiderstrafflag (2000:1086), Lag (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och Ds 2000:4,
”Ny insiderlagstiftning, m.m.” Se appendix 1 för Insiderstrafflagen.

5 Se appendix 2 för statistik över insiderärenden.
6 Holmquist, R. & Nordgren, C. ”Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen

vill vässa lagstiftningen: Insiderbrott skall svida i plånboken”, Dagens Nyheter
Debatt 2001-12- 04
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lagstiftningen avser istället att skydda själva marknaden och framförallt
allmänhetens förtroende till den.7  Detta bygger i sin tur på ett antagande
om att skada uppstår som ett resultat av insiderhandel. Skadan skulle i detta
fallet vara ett marknadsmisslyckande tillföljd av insiderhandel. I de flesta
länder med förbud mot insiderhandel har skyddandet av allmänhetens
förtroende för marknaden varit det domminerande argumentet för att
kriminalisera insiderhandel8. Detta ”skyddsargument” ligger bakom såväl
EU-direktivet, som den Svenska lagstiftningen9. I propositionen till
insiderstrafflagen framgår denna syn på följande sätt:

”De bestämmelser som är till för de finansiella marknaderna bör vara

anpassade till de krav som kan ställas på en välfungerande marknad med

finansiella instrument och även vara förenliga med utvecklingen av denna

handel. Otillåten insiderhandel påverkar allmänhetens förtroende för de

finansiella marknaderna på ett mycket negativt sätt. Det får därför antas

finnas ett gemensamt intresse för såväl lagstiftare och myndigheter som

aktörer på de finansiella marknaderna att komma till rätta med sådan

handel.”10

1.2 Problemformulering

Trots regleringskarusellen under 1990-talet är det fortfarande oklart varför
och hur insiderhandel skall regleras. Det förs en livlig debatt mellan främst
jurister och ekonomer. Båda disciplinerna utgår från frågeställningen hur
en välfungerande marknad skall vara organiserad. Juristerna framhåller
                                                
7 Se bl.a. [Ds 2000:4], Ny insiderlagstiftning, jmf även: Holmquist, R. &

Nordgren, C. (2001)
8 Hetzler, A., (2001)
9 Se bl.a. Wesser, E., (2001) ”Har du varit ute och shoppat Jacob?” En studie av

Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet. Akademisk
avhandling. Lund Dissertations in Sociology 45. Lund

10 Ny insiderlagstiftning, m.m. Proposition 1999/2000:109
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rättviseargument till förmån för insiderreglering. Utifrån detta perspektiv
har rättsdoktriner utvecklats baserade på ”marknadsrättvisa” vars innebörd
är att alla marknadsaktörer skall ha tillgång till samma information
samtidigt. Från ett juridiskt perspektiv betraktas insiderhandel
huvudsakligen från ett rättviseperspektiv. Användandet av
insiderinformation ses ofta som en form av bedrägeri gentemot
aktieägarna.11

Ekonomerna är mera regleringskritiska och framhåller att insiderhandel
bidrar till en effektiv marknad. Det har visat sig svårt att entydigt visa att
insideraktivitet åsamkar någon nämnvärd skada på aktiemarknaden och det
är långt ifrån entydigt att det ligger i allmänhetens intresse att hindra
insiderhandel. Ofta beskrivs insiderbrott som ”offerlösa” och eventuell
skada sprids ut bland investerare. Faktum är att det saknas belägg för att
insiderhandel skadar allmänhetens förtroende och
investeringsbenägenhet12.

Insidehandel kan ha positiva effekter, dels på marknadens funktionssätt,
dels på företagens interna effektivitet. Insiderhandel bidrar till att
information når marknaden snabbt och bidrar därigenom till marknadens
priseffektivitet. Insiderreglering kan hindra viktig information från att nå
marknaden, vilket reducerar marknadens effektivitet. Från samhällets sida
måste en effektiv marknad betraktas som önskvärd då det underlättar
allokeringen av investeringar.

Redan vid en jämförelse av marknadseffekterna ter det sig tvivelaktigt om
förbudet av insiderhandel är motiverat. Till detta kommer kostnaderna för
att upprätthålla regleringen, vilka inte kan anses som obetydliga i
                                                
11 Hetzler, A., (2001)
12 Se bl.a. Manne, H. G., (1992) Insider trading, i: Newman, P., Millgate, M. &

Eatwell, J., (red.) The New Palgrawe Dictionary of Money and Finance, The
MacMillan Press Limited, London
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sammanhanget. Erfarenheten från både USA och Europa visar att
sannolikheten för upptäckt är försvinnande liten och att kriminaliseringen
inte har reducerat insiderhandeln nämnvärt. Eventuell skada till följd av
insiderhandel kvarstår således. Under senare tid har även varnande röster
höjts om att rättsäkerheten hotas som en följd av svårigheterna att avgränsa
och beivra brotten13. Sammantaget kan detta tolkas som att det är tveksamt
huruvida insiderhandel bör vara förbjudet överhuvudtaget.

När staten intervenerar för att korrigera ett marknadsmisslyckande antas det
vanligtvis vara i ett ”allmänintresse” eller i syfte att uppnå något ”offentligt
gott”, vilket gör ingripandet samhällsekonomiskt motiverat. Från ett
samhällsekonomiskt perspektiv kan två krav ställas, vilka samtidigt skall
vara uppfyllda, för att ett statligt ingripande och reglering skall vara
motiverat. Första kravet är att det föreligger ett marknadsmisslyckande
eller ”problem”. Detta är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för att
motivera intervention. Det andra kravet är att staten kan lösa eller mildra
problemet bättre än marknaden. Om marknadens och dess aktörer själva
förmår hantera ”problemet” finns det inget behov av statlig intervention.
Vad ”problemet” består i beror naturligtvis på vilket mål lagstiftaren har.14

Motivet för insiderregleringen anges vara att skydda marknaden och
allmänhetens förtroende för den.  Vad avser regleringen av insiderhandel
uppfylls inte kraven. Skadan är svår att identifiera och erfarenheten visar
att förbudet har obetydlig preventiv verkan. Om intervention sker trots att
dessa krav inte är uppfyllda resulterar det i ett politiskt misslyckande.

Mot bakgrund av detta inställer sig frågan om hur insiderregleringen skall
förklaras. Från ett ekonomiskt perspektiv finns det i princip två sätt att
betrakta offentlig marknadsreglering. Dels går det att betrakta offentlig
                                                
13 Se bl.a. Levander, M., ”Ekobrott tar allt längre tid att utreda”, Dagens Industri

2001-11-26
14 Edqvist, C., (1993) Innovationspolitik för förnyelse av svensk industri, Tema T

Rapport 33, Linköpings Universitetet
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regleringen som motiverad utifrån ett allmänintresse, och dels kan reglering
ses som ett resultat av särintressen.15 Det går inte att anta att regleringar
alltid är tillkomna i ett allmänintresse. Regleringar kan vara ett resultat av
att intressegrupper efterfrågar regleringar på bekostnad av den bredare
allmänheten.16

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att belysa regleringen av insiderhandel från
intressegrupps perspektiv och utifrån det perspektivet förklara förbudet mot
insiderhandel.

Följande frågeställningar skall besvaras:

•  Hur skall regleringen av insiderhandel förklaras?
•  Vilka grupper vinner respektive förlorar på regleringen av

insiderhandel?
•  Vilka bakomliggande motiv finns det till lagstiftningen?
•  Kan lagstiftningen betraktas som ett politiskt misslyckande?

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen begränsar sig till att diskutera de bakomliggande motiven till det
svenska förbudet mot insiderhandel. Även om uppsatsen anlägger ett
svenskt perspektiv finns det många aspekter som är allmängiltiga. På grund
av EU-direktivet går det dock inte helt bortse från den europeiska
                                                
15 Stigler, G., (1971) ”The theory of economic regulation”, Bell Journal of

Economics and Management Science 2 (1) Spring 3-21,
16 Posner, R. A., (1998) Economic Analysis of Law, 5:e utgåvan, Aspen Publisher

Inc. USA
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rättsutvecklingen. I Europa finns det sannolikt gemensamma
bakomliggande faktorer som har haft avgörande betydelse för
rättsutvecklingen. Vad avser den amerikanska regleringen är den unik
såtillvida att USA var det första landet som kriminaliserade insiderhandel.
Den europeiska lagstiftningen mot insiderhandel uppvisar stora likheter
med den amerikanska. Från ett europeiskt perspektiv är det därför sannolikt
att den amerikanska utvecklingen varit starkt påverkande. Internationell
normbildning, rättsutveckling etc. kommer emellertid inte att behandlas i
uppsatsen.

Inte heller de olika möjligheterna till att utforma insiderregleringen
kommer att behandlas. Vidare behandlar uppsatsen bara insiderhandels
effekter på aktiemarknaden. Aktierelaterade instrument som t.ex. optioner
och aktielån, kommer inte att behandlas.

1.5 Disposition

I avsnitt två definieras begreppen insider och insiderhandel. Det tredje
avsnittet innehåller en kortfattad redogörelse för olika ekonomiska
perspektiv på marknadsregleringar. Avsnitt fyra behandlar insiderhandelns
effekter på aktiemarkanden. Därefter, i avsnitt fem, diskuteras regleringen
av insiderhandel utifrån möjliga bakomliggande orsaker. I avsnitt sex förs
en avslutande diskussion och slutsatser dras.
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2. Begreppet insider

När en individ med tillgång till värdefull icke offentlig information köper
eller säljer värdepapper betecknas detta som insiderhandel. Förutsättningen
för insiderhandel är att insiderinformation utnyttjas. I allmänhet definieras
insiderinformation som icke offentlig information eller allmänt känd
omständighet som är ägnad att väsentligen påverka kursen på ett
värdepapper17. Traditionellt har begreppet ”insider” betecknat individer
med insynsposition i företag och med omedelbar och regelbunden tillgång
till företagsspecifik information. Utnyttjandet av detta informationsövertag
har förbjudits både i USA och Europa. Hanteringen av insiderhandel skiljer
sig dock åt mellan Europa och USA. Till skillnad från USA har lagstiftarna
i Europa definierat insiderhandel. I USA har istället förbudet mot
insiderhandel utvecklats genom såkallad ”case law”.18

Den rättsliga utvecklingen under de senaste decennierna har resulterat i en
successiv vidgning av insiderbegreppet. Handelsförbudet har utvidgats från
att enbart ha omfattat individer med insynsposition till att även omfatta
individer som tipsats eller på annat sätt erhållit informationen.
Lagstiftningen omfattar inte bara traditionella företagsinsiders, som t.ex.
styrelseledamöter, högre chefer och tjänstemän, utan omfattar en mycket
bred grupp. Vem som är att betrakta som ”insider” bestäms nu, till skillnad
från tidigare, av ursprunget på informationen. Även offentliganställda och
journalister kan omfattas av lagstiftningen. Av denna anledning görs
vanligen en distinktion mellan två typer av insiders; primärinsiders och
sekundärinsiders. Primärinsiders avser individer som har insynsposition
och regelbunden tillgång till insiderinformation. Med sekundärinsiders (s.k.
tippies) avses individer vilka inte har insynsposition, utan istället

                                                
17 Se bl.a. insiderstrafflag (2000:1086)
18 Hetzler, A., (2000)



9

otillbörligt erhållit informationen. De individer som handlar med
värdepapper enbart på basis av allmänt tillgänglig information går vanligen
under benämningen outsiders.19

Från ett ekonomiskt perspektiv är insiderinformation synonymt med
asymmetrisk information. Det vill säga parterna i en transaktion har olika
mycket information om varan i fråga. Informationsasymmetri av detta slag
är inte på något sätt ovanligt, utan bör betraktas som mera eller mindre
vanligt förekommande på alla marknader.20 Den relevanta ekonomiska
frågan är huruvida asymmetrin är tillräckligt allvarlig för att förorsaka ett
marknadsmisslyckande. Även utan insiderinformation torde situationer
med asymmetrisk information uppstå regelbundet. Det faktum att individer
har olika förmåga att tolka och analysera allmänt tillgänglig information
ger upphov till asymmetrisk information på marknader. Det vill säga, även
mellan outsiders kommer informationen var asymmetrisk. Av denna
anledningen tillåts handel under informationsasymmetri så länge den
baserar sig på överväganden och analyser av allmänt tillgänglig
information.

I praktiken torde det dock vara svårt att skilja mellan insiderinformation
och information baserad på analys av allmänt tillgänglig information. Vad
som är insiderinformation bestäms av informationens ursprung. Det som i
praktiken är kurspåverkande information kan vara mycket diffust och
otydligt.

                                                
19 Wesser, E., (2001)
20 Akerlof, A. G., (1970) ”The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the

Market Mechanism”, Quartely Journal of Economics 488-500
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3. Teorier kring ekonomisk reglering

3.1 Ekonomiska perspektiv på offentlig reglering

Med ekonomisk reglering avses vanligen begränsningar av
marknadsaktörernas beteende och handlingsfrihet via lagstiftning.
Ekonomisk reglering innebär att domstolar och administrativa myndigheter
ersätter marknadsprocessen vid allokeringen av resurser. Den ekonomiska
forskningen kring regleringar har utvecklats successivt och genomgått flera
perspektivförskjutningar. Det första perspektivet har sitt teoretiska
ursprung i den ekonomiska välfärdsteorins analys av
marknadsmisslyckande. Det andra perspektivet, vilket hänger samman med
det första, studerar hur effektivt offentliga regleringar faktiskt fungerar. Det
tredje perspektivet studerar de bakomliggande politiska orsakerna till
offentliga regleringar.21 I det följande beskrivs de olika ekonomiska
perspektiven på reglering, med betoning på det tredje perspektivet22.

3.2 Ekonomisk välfärdsteori och ekonomisk reglering

Ekonomisk välfärdsteori har länge fokuserat på identifieringen och
analysen av marknadsmisslyckanden. Traditionellt har ofullständig
konkurrens, informations asymmetri, underproduktion av kollektiva varor,
sned inkomstfördelning, etc., setts som vanliga exempel på
marknadsmisslyckanden. Den välfärdsteoretiska forskningen identifierade

                                                
21 Noll, R., G. (1989) Economic Perspectives on the Politics of Regulation, In

Schmalensee, R. & Willig R. D., (red.), Handbockof Industrial Organization
Volume II Amsterdam North-Holland 1254-1287

22 Ibland framhålls ett fjärde ”transaktionskostnadsperspektiv” på regleringar. Se
bl.a. Hägg, G., (1998)
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de nödvändiga villkoren för att en marknad skall uppnå effektivt
resursutnyttjande.23

Genom ekonomisk reglering av marknadsmisslyckanden ansågs det allmänt
att högre effektivitet i resursallokeringen kunde uppnås. Statlig intervention
och reglering betraktades länge som ett naturligt sätt att korrigera
marknadsmisslyckanden och ”oönskat” marknadsbeteende. Den
ekonomiska litteraturen innehåller ett stort antal regleringsinstrument, vars
syfte är att korrigera marknadsmisslyckanden. Ett exempel på detta är
Pigouts analys av samhällsekonomiska kostnader förorsakade av
externaliteter. Optimal resursallokering kan enligt Pigouts analys uppnås
genom skatter eller subventioner. På samma sätt visar den ekonomiska
analysen av naturliga monopol och ofullständig konkurrens hur
samhällsekonomiska förluster uppstår då priset avviker från
marginalkostnaden. Konkurrenslagstiftnigen är det mest kända exemplet på
denna typ av reglering. Även informationsasymmetri har motiverat
omfattande marknadsregleringar24. Statliga kvalitetskontroller,
licensförfaranden o.s.v., är vanliga exempel på reglering av information.

Att marknadsmisslyckanden kunde korrigeras via offentlig reglering var en
normativ konsekvens av den välfärdsteoretiska analysen. Framförallt före
1960-talet antogs det bland ekonomer att staten kunde identifiera och
avhjälpa marknadsmisslyckanden till en låg kostnad. Detta motiverade
sedan intervention och marknadsregleringar. I syfte att uppnå optimalt
resursutnyttjande gjordes knappa resurser till föremål för politisk
resursallokering. Välfärdsteorin tillhandahöll med andra ord staten
reglerings politiska instrument, i syfte att öka den agregerade välfärden.

                                                
23 Hägg, G., (1998)
24 Se Löfgren, K-G., Persson, T. & Weibull, J., (2001) ”Marknader med

asymmetrisk information”, Ekonomisk Debatt, 29(8), 527-534   
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Detta skedde dock utan att de politiskt institutionella ramarna, inom vilka
hanteringen av marknadsmisslyckanden ägde rum, ifrågasattes.25

Ett grundläggande antagande var att ett offentligt ingripande och en
reglering av marknadsmisslyckanden var motiverad utifrån ett
”allmänintresse”. I den engelskspråkiga litteraturen har detta synsätt
kommit att kallas: ”the public interest theory”
(”allmänintresseperspektivet”). Det är viktigt att notera att det inte
nödvändigtvis är så att regleringen motiveras utifrån ett
effektivitetsperspektiv, utan det kan exempelvis vara fördelningspolitiskt
motiverat. Allmänintresseperspektivet legitimerade fram till 1960-talet
konkurrenslagstiftning, reglering av finansmarknaderna och allmännyttiga
företag, etc.26 För att en reglering skall sägas vara motiverad utifrån
allmänintresseperspektivet krävs det att den är Pareto-sanktionerad, eller
åtminstone uppfyller Kaldor-Hicks-kriteriet.

Under 1950- och 1960-talen blev de empiriska beläggen för att
regleringarna var ineffektiva allt starkare. Den offentliga regleringen av
marknaden blev föremål för skarp kritik och allmänintresseperspektivet
kom att ifrågasättas i allt högre grad under 1970-talet. I många fall har
offentliga regleringar visat sig mycket ineffektiva och kostsamma. Detta
föranledde studier av regleringarnas faktiska effekter. Ekonomerna började
studerade hur väl de reglerade marknaderna fungerade. Forskningen visade
att regleringar ofta var ineffektiva och misslyckanden kunde inte korrigeras
till en låg kostnad. På samma sätt som marknader kunde misslyckas med att
uppnå effektiv resursallokering visade det sig att staten och den offentliga
sektorn kunde misslyckas med ekonomiska regleringar.27

                                                
25 Hägg, G., (1998)
26 Hägg, G., (1998)
27 Hägg, G., (1998)
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3.3 Reglering utifrån ett särintresseperspektiv

Kritiken mot allmänintresseperspektivet och studiet av de faktiska
effekterna av offentlig reglering ökade intresset för de bakomliggande
politiska orsakerna. Synen på reglering så som om den alltid vore
motiverad utifrån ett allmänintresse eller samhällsintresse ifrågasattes
alltmera .28

Under 1970-talet började utvecklingen av den s.k. ”theory of economic
regulation”. Teoribildningen försökte förklara hur ekonomisk reglering
kunde vara ett resultat av särintressen. En central tes är att fördelaktiga
regleringar aktivt kan sökas av särintressen (”särintresseperspektivet”).
Enligt George Stigler, en av teorins förgrundsgestalter, är: ”The central
tasks of the theory of economic regulation are to explain who will receive
the benefits and the burdens of regulation, what form regulation will take,
and the effects of regulation upon the allocation of resources.”29

För att förklara hur regleringar som strider mot allmän- och
samhällsintressen uppkommer är den demokratiska valprocessen av
betydelse. Politiska beslut skiljer sig markant från de beslut som tas på en
marknad. Teorin om ekonomiska regleringar anlägger ett
utbuds/efterfrågeperspektiv på offentlig reglering. Politiska partier och
politiker ses som ”säljare” av regleringar och allmänheten, intressegrupper,
”industrier”, osv. ses som ”köpare” av regleringar. Den ”högstbjudande”
gruppen erhåller förmånliga regleringar på bekostnad av större och diffusa
grupper.30 Detta förutsätter att olika intressegrupper kan utöva olika mycket
politiskt inflytande. Bl.a. Gary Becker menar att: ”No policy that lowered
social output would survive if all groups were equally large and skilful at

                                                
28 Noll. R. G., (1989)
29 Stigler, G., J. (1971)  s 3
30 Peltzman, S., (1993) George Stigler’s Contribution to the Economic Analysis of

Regulation, Journal of Political Economy, 101(5) October 818-832
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producing political influence, for the opposition would always exert more
influence than proponents”.31 Samhällsekonomiskt ineffektiva regleringar
upprätthålls långsiktigt enbart om grupper i samhället har olika mycket
politiskt inflytande.

Ett problem med den politiska beslutsprocessen är att väljare i allmänhet
kan antas sakna effektiva incitament att införskaffa relevant information.
Nyttan för genomsnittsväljaren av att vara informerad understiger allt som
oftast kostnaden för att införskaffa information. Under dessa
omständigheter avstår rationella väljare från att sätta sig in i specifika
politiska beslut. Väljare tar istället ställning till politiska representanter och
hela ”paket” av politiska beslut. I den engelskspråkiga litteraturen går detta
fenomen under beteckningen "rational ignorance". För
genomsnittsväljaren torde alltså nyttan av att rösta vara negligerbar och
röra sig mot noll.32 Resultatet av att val fattas med begränsad information
blir att väljarnas preferenser i enskilda politiska frågor blir mycket
otydliga.33  Kostnaden av att vara informerad gör att spridda väljargrupper
inte reagerar på den demokratiska beslutsprocessens utfall34. Eftersom
information måste inhämtas i ett stort antal frågor, vilka ofta kan antas
sakna större betydelse för enskilda väljare, är kostnaden för information
mycket högre i politiska val än på marknaden. Det är helt enkelt inte
möjligt för väljare att ta ställning till alla politiska frågor och beslut.
Kostnaden för den genomsnittlige väljaren att vara informerad gör det
rationellt att ignorera de flesta politiska beslut.

Intressegrupper ges under dessa förutsättningar stort handlingsutrymme till
att föra fram information till väljargrupper. Intressegruppernas förmåga att
föra ut information och få gehör för sina intressen antas vara beroende av
                                                
31 Citerad i Hägg, G., (1998) s 28
32 Posner, R. A., (1998)
33 Stigler, G. J., (1971)
34 Hägg, G., (1998)
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hur väl ”friåkarproblematiken” kan överbryggas.  Friåkarproblemen
förmodas vara positivt relaterad till storleken på intressegruppen.   Små
grupper har därför lättare att organisera sig. Slutsatsen som dras från denna
forskning är att starka intressegrupper, som t.ex. industrikarteller och
fackföreningar, kan erhålla fördelaktiga regleringar på bekostnad av den
bredare allmänheten och diffust sammanhållna samhällsgrupper.

En central slutsats är att politiker och politiska partier som önskar bli
omvalda kan inte negligera välorganiserade intressegrupper. Att
producentintressen vinner på  bekostnad av diffusa konsument och
allmänintressen betraktas som ett typisk resultat35. Regleringar som gynnar
specifika särintressen resulterar allt som oftast i allokeringsförluster. Även
om en reglering inte förorsakar allokeringsförluster sker icke desto mindre
en resursomfördelning mellan grupper.

Detta skall inte tolkas som att särintressen alltid vinner företräde. Stigler,
G. menar likafullt att: ”A representative cannot win or keep office with the
support of the sum of those who are opposed to: oil import quotas, farm
subsidies, airport subsidies, hospital subsidies, unnecessary navy
shipyards, an inequitable public housing program, and rural electrification
subsidies.”36 Men inom ramen för politiska beslut finns det utrymme för
politiska entreprenörer, som kan överbrygga friåkarproblem och dylika
problem.    

Teoribildningen har sedan 1970-talet utvecklats mot en allt mera nyanserad
bild av offentlig ekonomisk reglering. Från att enkom betraktat regleringar
som resultat av enskilda specifika särintressen har teoribildningen
utvecklats till att studera en mängd orsaker till regleringar. Istället för att
bara studera en intressegrupp har en s.k. ”multi interest group theory”
utvecklats. Utvecklingen av ekonomisk reglering betraktas nu utifrån ett
                                                
35 Peltzman, S., (1993)
36 Stigler, G., (1971) s 11
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mera dynamiskt perspektiv, där styrkeförhållandena mellan intressegrupper
förändras och regleringar ständigt utvecklas. Till skillnad från
välfärdsteorins analys av marknadsmisslyckande, är teorierna kring den
politiska allokeringen av resurser fortfarande förhållandevis outvecklat
inom ekonomisk forskning.37

Bakom Stiglers utbuds- och efterfrågeperspektiv på offentlig reglering
döljer sig ett mera komplext samband. Det finns inget formaliserat
samband mellan de olika intressena och lagstiftaren, utan dessa interagerar
och regleringar utvecklas över tiden.38 Forskningen kring den politiska
beslutsprocessen som ligger bakom utvecklingen av marknadsregeringar
ger en indikation om att det är nödvändigt att identifiera vilka grupper som
vinner på lagstiftning för att förklara den. Det samlade intrycket av
forskningen kring ekonomisk reglering är att det inte finns belägg för
allmänintresseperspektivet. Därmed inte sagt att regleringar uteslutande
tjänar särintressen.

De empiriska beläggen för särintresse perspektivet är långtifrån entydiga.
Huruvida en reglering är effektiv beror på det specifika politiska och
ekonomiska sammanhanget. Klart är att regleringar långtifrån alltid är till
för att skydda allmänintressen.39 Forskningen har visat att den politiska
beslutsprocessen ger utrymme för tjänster och gentjänster samt möjligheter
till lobbying40.

Ekonomiska regleringar måste ses som ett resultat av en dynamisk process,
där intressegrupper, ekonomiska och politiska faktorer o.s.v. interagerar
och förändras över tiden. Den sammantagna slutsatsen är att den
demokratiska beslutsprocessen inte med automatik leder till regleringar

                                                
37 Se Hägg, G., (1998) alternativt. Noll, R. G., (1989)
38 Pelzman, S., (1993)
39 Noll, R. G., (1989)
40 Hägg, G., (1989)
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som ligger i ett allmänintresse, utan kan t.o.m. resultera i
samhällsekonomiskt ineffektiva regleringar.
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4. Insiderhandelns effekter på
aktiemarknaden

4.1 Aktiemarknadens funktion

Aktiemarknaden kan antas fylla en mycket viktig samhällsekonomisk
funktion. En välfungerande aktiemarknad förser företag med riskkapital
och bidrar till effektiv resursallokering. Regelbundna prisnoteringar är en
nödvändig förutsättning för att marknaden skall fördela risker och allokera
sparande på ett effektivt sätt. För att betecknas som effektiv måste det vara
möjligt att kontinuerligt köpa och sälja aktier, utan stora
transaktionskostnader. En effektiv aktiemarknad kännetecknas med andra
ord av kontinuerliga prisnoteringar och hög likviditet. Aktiemarknaden
delas upp i dels en förstahandsmarknad, dels en andrahandsmarknad.
Förstahandsmarknaden har till uppgift att förse företag med riskkapital via
emissioner. Andrahandsmarknaden41 har två uppgifter; omfördela risker
samt skapa likviditet i aktier. Andrahandsmarknaden garanterar att
aktieägare har möjlighet att omsätta sina aktier, vilket i sin tur är en
förutsättning för förstahandsmarknaden.42

Begreppen förväntad avkastning och risk är fundamentala vid en analys av
aktier och aktiemarknaden. Värdet på en aktie bestäms av det diskonterade
nuvärdet av företagets framtida kassaflöden. Värderingen kompliceras av
att både företags livslängd och framtida utdelning är okänt på förhand.
Denna osäkerhet gör att aktier är förknippade med risk, d.v.s. hög
variabilitet eller standardavvikelse i avkastningen. Vanligen brukar risken

                                                
41 På andrahandsmarknaden handlas det vid sidan om aktier även med

derivatinstrument, t.ex. optioner och terminskontrakt.
42 Urwitz, G., (1997) Svensk finansmarknad, i: Markand och politik, 2:a utgåvan,

Södersten, B., (red.), SNS Förlag
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delas upp i marknadsrisk (systematiskrisk) och företagsspecifikrisk
(osystematiskrisk). För investerare är det möjligt att diversifiera bort den
företagsspecifika risken men inte marknadsrisken. Då den företagsspecifika
risken går att diversifiera bort erhåller inte investerare någon kompensation
för denna. En rationell investerare placerar därför sina tillgångar i en
mängd aktier, i syfte att diversifiera bort den företagsspecifika risken.43

Historiskt har aktiemarknaden i Sverige varit en s.k. förmedlingsmarknad.
En förmedlingsmarknad innebär att banker och fondkommissionärer inte
handlar med aktier för egenräkning, utan agerar enbart som mäklare. D.v.s.
de fungerar som mellanhand och matchar köpare och säljare med varandra.
Som ersättning tar mäklarna ut en förmedlingsavgift, ett s.k. courtage. På
en förmedlingsmarknad finns det ingen garanti att det går att köpa och sälja
aktier kontinuerligt, d.v.s. det finns en likviditetsrisk.44

Den snabba utvecklingen och tillväxten, under de senaste decennierna, har
inneburit att den svenska aktiemarknaden har utvecklats i riktning mot en
s.k. marknadsgarantmarknad45.  Marknadsgaranter åtar sig att löpande
ställa upp köp- och säljkurser samt handla till dessa priser. Här igenom
garanteras övriga marknadsaktörer alltid kunna köpa och sälja akter vid
varje tidpunkt. Till skillnad från en renodlad förmedlingsmarknad innebär
                                                
43 En rationell investerare kommer sprida sina investeringar till det att den

företagsspecifika risken närmar sig noll och variansen i portföljen minskar.
Variansen i aktieportföljen blir:
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Det är inte rationellt för den genomsnittlige placeraren att lägga ned resurser på
att analysera akter i syfte att göra bra investeringar. En rationell placerare gör
istället s.k. "stockpicking". Se Posner, R. A., (1998) alternativt Brealy, R. A. &
Myers, S. C., (2000)

44 Urwitz, G., (1997)
45 De större börserna i New York och London är också marknadsgarantmarknader.

Se bl.a. Urwitz, G., (1997)
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alltså en marknadsgarantmarknad att de enskilda bankerna och
fondkommissionärerna handlar även för egen räkning. Förutom att agera
som mäklare handlar alltså marknadsgaranterna mot en egen portfölj.46

Detta gör att likviditeten är högre än på en renodlad förmedlingsmarknad.
Men eftersom marknadsgaranterna handlar med eget kapital och har ett
lager av aktier innebär det att de är exponerade mot risken för
kursförändringar. För att skydda sig mot snabba värdeförändringar
etablerar marknadsgaranterna en s.k. spread mellan köp- och säljkurserna.
Spreaden utgör även kompensation till marknadsgaranterna och kan sägas
vara det pris investerare betalar för att likviditeten på marknaden
upprätthålls. Denna spread utgör med andra ord en transaktionskostnad för
investerarna på aktiemarknaden. I aktier med hög likviditet är spreaden
vanligen liten och det är enkelt att finna köpare och säljare.

4.2 Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen sker all handel via börsmedlemmar, d.v.s. banker och
värdepappersbolag. I dagsläget har Stockholmsbörsen drygt 60 medlemmar
med sammantaget ca 600 aktiemäklare. Sedan 1990 är handeln helt
automatiserad och all handel sker inom det elektroniska handelssystemet
SAXESS (Stockholm Automated eXchange)47 från terminaler hos
medlemmarna. Systemet är sammansatt av Stockholmsbörsens centraldator
samt de olika börsmedlemmarnas anslutna datorer. Handelssystemet gör
det möjligt för mäklarna att hela tiden följa vad som händer på marknaden
och observera övriga börsmedlämmars transaktioner i real tid. SAXESS
innehåller en orderbok där köpare och säljare sammanförs och aktieaffärer
genomförs. För att det skall gå till avslut krävs att köparen och säljare enas

                                                
46 Urwitz, G., (1997)
47 För en utförligare och teknisk beskrivning av handelssystemet SAXESS samt

regelverk för börsmedlemmarna se Stockholmsbörsens hemsida, URL:
<http://www.stockholmsborsen.se>
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om ett pris. Kursförändringarna sker mycket snabbt. Omedelbart när en
köpare är villig att betala ett högre pris, eller en säljare är villig att
acceptera ett lägre pris, sker en kursförändring.48

För att göra transaktioner måste både små och stora investerare gå via
någon av Stockholmsbörsens medlemmar. När en bank eller
värdepappersbolag har erhållit köp eller säljordern kommer den
vidarebefordras internt till en mäklare på huvudkontoret. Först därefter
läggs ordern in handelssystemet.49

4.3 Informationseffektivitet på aktiemarknader

Att likviditeten är hög och att prisnoteringar sker kontinuerligt är i sig
ingen garanti för att prissättningen är effektiv50. Bland ekonomer är det
allmänt vedertaget att information bidrar till korrekt prisbildning, så även
på de finansiella marknaderna. För den ekonomiska forskningen har en
central fråga varit huruvida prismekanismen på marknaden resulterar i en
effektiv allokering av knappa resurser. Denna fråga är av relevans för
marknader i allmänhet och i synnerhet för aktiemarknaden. Det faktum att
priset på välfungerande aktiemarknader anpassas snabbt och till låga
kostnader till förändringar i utbuds- och efterfrågeförhållanden gör att
aktiemarknaden kommer den idealt fungerande marknaden mycket nära.
Under förutsättningen att aktiepriserna (marknadspriser i allmänhet) är
effektiva informationsbärare, kommer dessa utgöra viktigt beslutsunderlag
och underlätta samhällsekonomiskt viktiga beslut.51 Notera att få enskilda
aktörer på marknaden vet varför en aktie är värderad till ett visst pris, än

                                                
48 Stockholmsbörsen (2002) URL: <http://www.stockholmsborsen.se>  2002-03-

01
49 Stockholmsbörsen (2002)
50 Urwitz, G., (1997)
51 Urwitz, G., (1997)
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mindre är kapabla att avgöra huruvida priset är korrekt. Priset är istället en
informationsbärare.

Effektiva priser återspeglar inte bara mikroekonomisk (företagsspecifik)
information utan även makroekonomisk information. De dagliga
prisnoteringarna på aktiemarknaden är alltså en sammanfattning av stora
mängder information. Enligt den s.k. effektiva marknads hypotesen (EMH)
görs en distinktion mellan tre olika nivåer eller former av priseffektivitet,
som marknaden kan uppnå: svag, halvstark samt stark form av
priseffektivitet. Skillnaden mellan de olika formerna av effektivitet bestäms
av hur mycket relevant information som återspeglas i priset. Med mängden
av information ökar även priseffektiviteten på marknaden. När priset på ett
värdepapper återspeglar all relevant information, såväl privat som allmänt
tillgänglig, sägs den vara starkt effektiv.

Den svaga formen av EMH innebär att värdepapperet återspeglar all
historisk information. Det är då inte möjligt att analysera historiska priser i
vinstsyfte. I den halvstarka formen återspeglas inte bara historisk
information utan även all allmänt tillgänglig information. Uppnås denna
form är det inte möjligt för investerare och analytiker att göra ”överlägsna”
investeringar genom att analysera balansräkningar, årsredovisningar etc.
Den starka formen av EMH reflekterar förutom historiska priser och
allmänt tillgänglig information även privat icke offentlig information.
Uppnås den starka formen av marknadseffektivitet är det inte möjligt för
någon att göra ”överlägsna” investeringar och uppnå en bättre avkastning
än marknadsgenomsnittet52. En rationell investerare gör istället
systematiska portföljinvesteringar (se avsnitt 4.1). På en effektiv marknad
kommer priserna istället uppvisa s.k. ”random walk”, där alla förändringar
är slumpmässiga. De empiriska beläggen för den svaga formen av EMH är
övertygande. Vad avser den halvstarka formen är beläggen förhållandevis

                                                
52 Se bl.a. Posner, R. A., (1998)
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starka även om det finns undantag. Det finns i varje fall inga belägg för att
aktiemarknaden inte bearbetar informationen på ett rationellt sätt.

En vanlig uppfattning bland nationalekonomer är att insiderhandel  bidrar
till priseffektiviteten på värdepappersmarknaden. Insiderhandel kommer att
pressa priset på värdepapperet i korrekt riktning mot jämnviktspris. Ett
förbud mot insiderhandel på basis av privilegierad information resulterar i
att relevant information hindras från att nå markanden och återspeglas i
aktiepriset. När en insider handlar på basis av privilegierad information
kommer denne att signalera till marknaden att värdepapperet är fel
värderat. Denna process kommer att fortsätta tills det att all relevant
information återspeglas i priset. Det är viktigt att notera att den exakta
orsaken till prisförändringar inte behöver vara känd.

Det finns således en uppenbar risk att förbudet mot insiderhandel skadar
aktiemarknadens förmåga att uppnå priseffektivitet, eftersom lagstiftningen
hindrar alla som har tillgång till eller otillbörligen erhåller
insiderinformation, från att utnyttja den53.

4.4 Kursutveckling och insiderhandel

Vid en diskussion kring insiderhandelns påverkan på olika grupper och
aktörer är det nödvändigt att utgå från en analys av insiderhandels effekter
på aktiemarknaden. En av de första ekonomerna att analysera
insiderhandelns effekter på aktiemarknaden var Henry Manne. Följande
analys bygger till stora delar på hans arbete.54

                                                
53 Insiderstrafflag (2000:1086)
54 Manne, H. G., (1966) Insider Trading and the Stock Market, Collier-MacMillan

Limited, London, Storbritannien
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För att analysera insiderhandelns effekter på kursutvecklingen är det
nödvändigt att göra några förenklande antaganden. Till att börja med antas
prisstabilitet, d.v.s. priset befinner sig i jämnviktläge och inga exogena
faktorer, vid sidan om insiderinformationen, inverkar på priset. Vidare
antas att det inte råder någon osäkerhet kring värdet på ny information, utan
aktörerna på marknaden förmår att tolka relevant information och fastställa
dess värde. Dessa två antaganden är mycket starka, men nödvändiga för att
illustrera insiderhandelns principiella effekter på aktiemarkanden (I kapitel
fem diskuteras vad som händer då information och pris är förknippat med
genuin osäkerhet.) I det följande beskrivs först prisförändringar där
insiderhandel är tillåten, därefter beskrivs hur prisförändringen sker  utan
insiderhandel.55

För att illustrera; ponera att ett företag gör högre vinst än förväntat. Detta är
positiv icke publik information. Ett rimligt antagande är att insiders erhåller
värdefull information  i ett tidigare skede än allmänheten. Empiriska studier
från företrädelsevis USA ger stöd åt hypotesen att insiders kan förutsäga
kursrörelser.56

Anta att aktierna i ett företag initialt värderas till priset: *
1P . Nyheten om

den högre vinsten gör att värdet på aktien stiger och det nya jämnvikts
priset sätts till: *

2P . Det nya jämnviktspriset kommer dock inte att uppnås
omedelbart, utan prisanpassningen sker successivt. Vid  jämnviktspris på
aktiemarknaden är efterfrågan och utbudet fullständigt elastiskt57. Om ∗P

avviket med ε±  , kommer arbitragehandlare omedelbart köpa eller sälja
aktier tills det att priset åter befinner sig i jämnvikt. Notera att
informationen ofta inte är objektiv till sin natur utan subjektiv, vilket ger
utrymme för tolkning. Denna osäkerhet leder till ett inslag av ”brus” i

                                                
55 Manne, H. G., (1966)
56 Seyhun, H., (1989) ”Insider Trading and the Market Efficiency”, Journal of

Financial Economics, 189-211
57 Givet att transaktionskostnaderna är noll.
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prisbilden. Osäkerheten gör att man i verkligheten kan förvänta sig ett
oscillerande förlopp kring ”jämnviktspriset”.

Figur 1 visar hur insiderhandel påverkar kursutvecklingen över tiden,
genom att signalera till marknaden. Den vertikala axeln visar priset, och
den horisontella axeln visar tiden. Hur snabbt det nya priset uppnås beror
dels på hur snabbt informationen sprids bland gruppen av insiders, dels på
huruvida ”marknaden” kan observera och tolka insiders agerande (Detta
behandlas mera utförligt i kapitel fem).

               Figur 1

Kursanpassning med insiderhandel

Källa: Manne, H. G., (1966) Egen bearbetning

Ju svårare marknaden har att observera insideraktivitet desto längre tid
kommer anpassnings processen att ta. När individer med insynsposition
börjar handla torde detta signalera till marknaden att aktierna är fel
värderade. När insiders börjar genomföra transaktioner stiger volymen och
prisanpassningen påbörjas. Hur stor volymökningen är och hur snabbt
prisförändringen sker kommer att variera från gång till annan. Om det är
möjligt för outsiders att observera insider aktiviteten på börsen kommer

∗
1P

∗
2P

Pris

Tid
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detta accelerera anpassnings processen till det nya jämnvikts priset.
Observera att i Stockholmsbörsens handelssystem (SAXESS) påbörjas
kursanpassning omedelbart när någon aktör är villig att acceptera ett högre
eller lägre pris58.

Ett plausibelt antagande är att utan ett handelsförbud skulle insiders börja
handla omedelbart när ny information uppstår. Detta skulle innebära att ny
information omedelbart startade en anpassningsprocess mot ett ”korrekt”
pris. Resultatet skulle då vara en ständigt pågående dynamisk process mot
”jämnviktsläge”. I samband med att ny information uppstår börjar insiders
att köpa eller sälja och anpassningsprocessen påbörjas.

Om insiderhandel är illegal och lagstiftningen har en effektiv preventiv
verkan kommer kursförändringarna vara annorlunda. Figur 2 visar
kursanpassning utan insiderhandel.

Figur 2

Kursanpassning utan insiderhandel

Källa: Manne, H. G., (1966) Egen bearbetning

                                                
58 Stockholmsbörsen (2002)
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Ett effektivt insider förbud förutsätter att ingen handlar på icke publik
information som är ämnad att vara kursdrivande. Om ingen handel baserad
på den kursdrivande informationen äger rum före offentliggörandet
kommer priset vara stabilt fram till tidpunkt t*. När informationen har
blivit allmänt känd kommer det inte längre vara möjligt att köpa aktier till
ett lägre pris än *

2P . I samband med offentliggörandet kommer priset
anpassa sig snabbt till det nya jämviktsläget.59

4.5 Omfördelningseffekter

Insiderhandel leder till omfördelning av resurser från oinformerade till
informerade aktörer på marknaden. Den förväntade avkastningen för
outsiders blir lägre än den förväntade avkastningen på aktien. Men insiders
kan inte fånga det totala värdet på informationen, utan endast en liten del
omfördelas. Storleken på omfördelningen bestäms av två faktorer, dels hur
snabbt prisförändringen sker, dels hur stor omsättningen är vid varje pris
( iP  ). Omsättningen och takten i kursanpassningen bestämmer sammantaget

storleken på omfördelningen. I normala fall kan omfördelningen antas
utgöra endast en bråkdel av informationens totala värde. Ju snabbare
prisanpassningen sker, desto mindre lönsamt blir insiderspekulation.

Vanligen torde en liten omsättningsvolym kunna antas vara tillräcklig för
att pressa priset till det nya jämnviktsläget. Formellt uttryckt blir

omfördelningen: 
=

∗
N

i
ii VP

1
; där: och iV  = omsatt volym

vid varje pris ( iP ).

                                                
59 Manne, H., (1966)
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Teoretiskt skulle ett effektiv insiderhandelsförbud innebära att omsättning
och kursrörelser är opåverkade av informationen före t* och där med skulle
omfördelningen bli lika med noll. Studier visar dock att såväl omsättningen
som kursanpassning sker före t*. Detta är ett tydligt tecken på att
insiderlagstiftningen inte fått avsedd effekt, vare sig i Sverige, EU eller
USA.60

4.6 Insiderhandelns skadliga effekter på
aktiemarkanden

Som visat ovan, leder insiderhandel till en omfördelning mellan
informerade insiders och oinformerade outsiders. Det är alltså fel att hävda
att insiderhandel inte skadar någon på aktiemarknaden. Tvärtom är det så
att insiderhandel reducerar den förväntade avkastningen för outsiders61.
Omfördelningen är dock som visat i föregående avsnitt mycket begränsad i
förhållande till den totala volymen av utestående aktier. På flesta
välutvecklade aktiemarknader har investerare professionella mäklare som
sin motpart. Dessa är exponerade för kursförändringar, vilket leder till att
dessa marknadsgaranter kompenserar för möjliga förluster p.g.a.
asymmetrisk information (bättre informerade handlare). Aktörerna på
marknaden kommer att ta hänsyn till den lägre förväntade avkastningen
och för att skydda sig mot förluster kommer marknadsgaranterna öka
spreaden mellan köp- och säljkurserna62.

                                                
60 Se bl.a. Gartell, H., "Insider-snusk" Dagens Industri 1994-06-21, Finnerty, J.,

(1976) "Insiders and Market Efficiency" The Journal of Finance, 31(4), 1114-
48, Elfors, A. & Ståhlgren, V.,  (1995) "Insiderspekulation på
stockholmsfondbörs - en studie av stark effektivitet och Seyhun, N. H., (1989).

61 Ott, C. & Schäfer, H-B., (1992) Economic Effects of EEC Insider Trading
Regulation Applied to Germany, International Review of Law and Economics,
12, 357-375

62 Haddock, D. D. & Macey, J. R., (1987) ”Regulation on Demand: with an
Application to insider trading regulation”, Journal of Law and Economics, 311-
52
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På marknaden sprids ”skadan” av insiderhandel ut mycket tunt bland
investerare i form av ökad spread. Förekomsten av insiderhandel
(asymmetrisk information) kan alltså leda till ökade
transaktionskostnaderna på marknaden63. Transaktionskostnader skadar
marknaden såtillvida att likviditeten försämras p.g.a. aktiens värde
reduceras64. Det är dock ett misstag att jämföra aktiemarknaden med den
idealt fungerande marknaden utan transaktionskostnader. Faktum är att
aktiemarknaderna kommer mycket nära den perfekt fungerade marknaden.
För rationella investerare som placerar långsiktigt utgör detta inget
påtagligt problem, eftersom insiderhandel inte i sig påverkar den framtida
utvecklingen. Rationella investerare genomför istället enbart transaktioner
som är motiverade utifrån en effektiv portföljsammansättning och för dem
torde högre transaktionskostnader vara negligerbara.

4.7 Det regleringspolitiska motivet i Sverige

Inledningsvis nämndes två krav som kan ställas för att statlig reglering
skall vara samhällsekonomiskt motiverad; dels att marknadens aktörer inte
förmår hantera ”problemet” på egen hand, dels att det är möjligt för den
reglerande myndigheten att lösa ”problemet” bättre än marknaden. I fråga
om den Svenska insiderlagstiftningen framstår det som tveksamt om båda
villkoren är uppfyllda. Till att börja med är det, trots omfattande forskning

                                                
63 Se Insider trading – The cost of inequity, Economist, 2000-01-22
64 Nuvärdet på en aktie  påverkas negativt av transaktionskostnader.

Transaktionskostnader reducerar aktiens värde enligt följande:
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; där: 0P  = nuvärdet på aktien, 0U  = nuvarande utdelning per aktie, g =
förväntad tillväxt i utdelningen, r = avkastningskravet på aktien, V  = årlig
omsättning per aktie och T = transaktionskostnaden som andel av aktiepriset.
Modellen bygger på antagandet om konstant utdelningstillväxt. Svensson, K. &
Kilic, M., (1999) ”Omsättningsskatt på värdepapper på den Svenska
kapitalmarknaden”, Kandidatuppsats, Linköpings universitetet
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och intensiv debatt, fortfarande oklart varför och hur insiderhandel skall
regleras. Beroende på omständigheterna kan insiderhandel vara såväl
positivt som negativt för marknaden.65 Vidare har det, vare sig i Sverige
eller något annat land, varit möjligt att effektivt stoppa insiderhandeln.66

Det är med andra ord inte möjligt för lagstiftaren att förbättra marknadens
funktionssätt till en låg kostnad.

Det samlade intrycket är att det välfärdsteoretiska argumentet till förmån
för reglering är svagt och saknar ekonomisk teoretisk underbyggnad.
Marknadsskadan av insiderhandel är sannolikt obetydlig, samtidigt som
handeln faktiskt bidrar till en effektiv prisbildning. Allmänintresset i att ha
en insiderlagstiftning kan därför sägas vara tveksamt och har svagt
teoretiskt stöd.

Motivet för den Svenska insiderlagstiftningen baserar sig paradoxalt nog
inte på dessa eventuella negativa aspekter. Detta till trots är det nödvändigt
att ett regleringspolitiskt argument bygger på ett antagande om skada för
någon på aktiemarknaden. Det Svenska regleringspolitiska argumentet
bygger som bekant på antagandet att insiderhandel får mycket allvarliga
konsekvenser för allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Antoinette
Hetzler menar att:

”I Sverige har förtroendet för marknaden varit det rättsligt politiska

anledningen för förbud mot insiderhandel. Förtroendet för marknaden

bygger inte direkt på rättviseargument eller på argument om

marknadsjämställdhet för alla aktörer, utan i stället på nödvändigheten att

förbjuda insiderhandel för att bibehålla det allmänna förtroendet för

marknaden.”67

                                                
65 Se bland annat Manne, H. G. (1966) och Leland, H. E., (1992) ”Insider Trading:

Should it Be Prohibited?”, Journal of Political Economy 100(4), 859-87
66 Se bl.a. Seyhun, H., (1992), Stenberg, K., ”Nya insiderlagen ett slag i luften”

Dagens Industri 2000-06-19     
67 Hetzler, A., (2001) s 78
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På vilket sätt insiderhandel kan utgöra ett allvarligt hot mot allmänhetens
förtroende för aktiemarknaden är mycket vagt och ger utrymme för
tolkningar. Insiderhandel antas per se utgöra ett allvarligt hot mot
förtroendet för aktiemarknaden. Mot bakgrund av tidigare fört resonemang
är det emellertid svårt att se på vilket sätt insiderhandel kan utgöra ett
allvarligt hot mot förtroende68. Det saknas mått på investerarnas och
allmänhetens förtroende, men studier tyder på att allmänhetens
investeringsbenägenhet enkom är en funktion av aktiemarknadens
historiska utveckling. Under perioder med positiv utveckling ökar
allmänhetens investeringsbenägenhet och vice versa.69 Faktum är att i stora
delar av Europa betraktades länge insiderhandel som en rimlig
kompensation till de individer med tillgång till information70.
Insiderregleringens förespråkare har misslyckats att på ett övertygande sätt
visa på vilket sätt insiderhandeln leder till att allmänhetens förtroende
skadas allvarligt.

Frågan som ställer sig är: hur skall insiderlagstiftningen förklaras? Om
insiderhandel är ett naturligt och för aktiemarknaden till och med
nödvändigt beteende blir argumenten till förmån för offentlig reglering
svagare. Då det är tveksamt huruvida nyttan av lagstiftningen överstiger
kostnaderna den genererar, blir det svårt att försvara insiderlagstiftningen
från ett allmänintresseperspektiv. Sammantaget är det osäkert om
insiderregleringen uppfyller Kaldor-Hicks kriteriet71. För att förklara
lagstiftnigen är det istället lämpligt att identifierade grupper som vinner
respektive förlorar på regleringen.

                                                
68 Det finns ingen tydlig definition av vad som menas med allmänhetens

förtroende.
69 Manne, H., (1992)
70 Helzler, A., (2001)
71 Se Haddock, D. D. & Macey, J. R., (1987) ”Regulation on demand: a private

interest model, with an application to insider trading regulation”, Journal of Law
and Economics, 311-52



32

5. Bakomliggande politiska orsaker till
insiderregleringen

5.1 Det privata och det samhällsekonomiska värdet av
information

Information kan betraktas som vilken vara som helst. För att produktionen
av information skall vara optimal gäller samma villkor; marginalnyttan av
informationen skall sammanfalla med marginalkostnaden för dess
produktion. Vid en diskussion kring informationsasymmetri är det därför
viktigt att poängtera att produktionen av information är förknippad med
ansenliga kostnader. Samtidigt är kostnaderna för spridandet av
information vanligen mycket låga, vilket medför "friåkarproblem". Ett
vanligt förekommande problem är därför att den samhällsekonomiska
nyttan av informationen överstiger eller understiger den privatekonomiska
nyttan, vilket i sin tur leder till under- eller överproduktion av information.
Av denna anledning görs ofta en distinktion mellan distributiv information
och produktiv information. Till skillnad  från investeringar i produktiv
information leder investeringar i distributiv information till resursslöseri
och samhällsekonomiska förluster. En normativ konsekvens är att staten
inte bör uppmuntra investeringar i renodlat distributiv information.72

En förutsättning för det skall vara lönsamt för aktiemarknadens aktörer att
söka information är att aktiepriserna inte är fullständigt
informationseffektiva. Detta har gett upphov till den s.k. Grossman-
Stiglitz-paradoxen: på en fullständigt informationseffektiv marknad saknar
individuella aktörer incitament att söka information. Om alla aktörer å

                                                
72 Cooter, U. & Ulen, T., (2000) Law & Economics, 3:e utgåvan, Addison Wesley

Longman, Inc. USA
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andra sidan är oinformerade blir det lönsamt att söka information. Detta har
tolkats som att det inte kan existera några fullständigt informationseffektiva
jämnviktspriser.73

Om optimal produktion skall uppnås är det nödvändigt att "producenten"
kan fånga delar av informationens samhällsekonomiska värde. Det kan
därför vara nödvändigt med offentlig reglering74. Men avsaknaden av
information kan även vara ett resultat av en framgångsrik marknadsprocess
istället för ett tecken på marknadsmisslyckande75. Det faktum att
information är förknippad med kostnader att producera och analysera
innebär att mängden information kan vara optimal även vid förhållandevis
låga nivåer.

I allmänhet kan de individer på aktiemarknaden som specialiserar sig på att
”producera” information exploatera denna information genom
”spekulativa” investeringar – information är pengar. Aktiemarknaden ger
utrymme för stora vinster för individer med rätt information. Det finns
dock en uppenbar risk att aktiemarknaden ger alltför starka incitament till
att producera information.76 Som tidigare diskuterats, kan den individ som
erhåller information i ett tidigt skede ”exploatera” detta övertag. De
samhällsekonomiska vinsterna av snabbare prisanpassning är sannolikt
blygsamma i jämförelse med den omfördelning som äger rum mellan
informerade och oinformerade individer. Aktiemarknaden kan med andra
ord uppmuntra till överinvesteringar i informationssökning; informationen
är av stort privatekonomiskt värde men av litet samhällsekonomiskt
värde.77 När mängden professionella marknadsaktörer ökar finns det en risk

                                                
73 Löfgren, K-G., Persson, T. & Weibull, J., (2001)
74 Patentlagstiftningen är ett klassiskt exempel på detta.
75 Se bl.a. Sunstein, R. C., (1990) ”The Functions of Regulatory Statutes”, i After

the Rihts Revolution:Reconceiving the Regulatory State, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press

76 Problemet är analogt med problemen att ge optimala incitament till FoU
verksamhet.

77 Cooter, R & Ulen, T., (2000)
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i att detta resulterar i ”dubbelproduktion" av information, vilket leder till
allokeringsförluster.

5.2 Aktörerna på aktiemarknaden

Distinktionen mellan outsiders och insiders är inte tillräcklig för att
analysera insiderhandelns ekonomiska effekter på olika grupper. Dessa
grupper kan på flera avgörande punkter inte antas vara homogent
sammansatta. Från ett rättsligt perspektiv betraktas alla utan tillgång till
insiderinformation som outsiders. Till denna grupp räknas alltså både den
breda allmänheten och professionella marknadsaktörer. Men det finns
avgörande skillnader mellan olika aktörers förmåga att framgångsrikt delta
på aktiemarknaden. Framförallt skillnader i kunskapsnivå (mängden
information) kan användas för att dela in marknadens aktörer i tre olika
grupper: outsiders, professionella marknadsaktörer samt traditionella
insiders.

Den breda allmänheten kan rimligen antas sakna djupare kunskaper kring
hur de finansiella marknaderna fungerar. Professionella marknadsaktörer,
t.ex. analytiker på mäklarfirmor, är i en mycket bättre position att analysera
händelseutvecklingen på aktiemarknaden. Definitionsmässigt tillhör de
professionella aktörerna vanligtvis gruppen outsiders. Detta kan dock vara
missvisande i många avseenden. Utöver distinktionen mellan outsiders och
insiders är ytterligare en distinktion nödvändig för att tydliggöra att
gruppen outsiders inte är homogen. De professionella aktörerna på
värdepappersmarknaden kan betecknas som ”kvasi-insiders”78. ”Kvasi-
insidernas” förmåga att snabbt värdera och agera på ny information torde
vara avsevärt mycket bättre än övriga outsiders; dels är information som
når marknaden ofta av sådan natur att den är svårtolkad för icke

                                                
78 Se bl.a. Haddock, D. D. & Macey, J. R., (1986)
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professionella investerare, dels har marknadsproffsen en mycket snabbare
tillgång till marknaden och kan genomföra transaktioner i det närmaste
omedelbart. Sammantaget ger detta marknadsproffsen en överlägsen
förmåga att snabbt agera på ny information. På Stockholmsbörsen är det
plausibelt att betrakta börsmedlemmarna och mäklarna som ”kvasi-
insiders”. I allmänhet kan även större institutionella placerare antas vara
”kvasi-insiders”.

5.3 Vem tjänar på insider regleringen?

Enligt hypotesen om effektiva marknader återspeglas all tillgänglig
information i priset på aktier. Således är det inte möjligt att göra
”övervinster” genom att analysera historisk information. Enda sättet att
systematiskt uppnå en högre avkastning än den genomsnittliga
marknadsavkastningen är att agera på information om den framtida
marknadsutvecklingen som ännu inte är allmänt känd.79 Diskussionen kring
insiderregleringen handlar i själva verket om vem som skall tilldelas
äganderätten till värdefull information. Värt att notera är att i Europa
betraktades länge insiderhandel som en rimlig kompensation till den som
"ägde" informationen, d.v.s. traditionella primärinsiders80.

Antagandet i avsnitt fyra, angående prisstabilitet är ett mycket orealistiskt
antagande; vanligen råder genuin osäkerhet kring värdet på information.
Ofta är det svår att avgöra vad som är relevant information, vilket kräver
omfattande kunskap kring såväl aktiemarknaden, som kring enskilda
marknader och företag. Individer som specialiserat sig har därför ett

                                                
79 Detta utesluter dock inte att enskilda individer är ”överlägsna” i att förutspå

framtida marknadsutveckling. Men för majoriteten av aktörerna på
värdepappersmarknaden är det inte möjligt att systematiskt göra ”överlägsna”
investeringar.

80 Se b.la. Hetzler, A., (2001)
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övertag. Många marknadsproffs ägnar stora delar av sina karriärer åt att
söka information och kunskap kring specifika företag, industrier, branscher,
ekonomiska sektorer, etc. Ett plausibelt antagande är att dessa aktörer
utvecklar en god förmåga att analysera och värdera den information de
erhåller. Utöver detta kan dessa individer genomföra
marknadstransaktioner mycket snabbt innan andra aktörer har dränerat
informationen på dess värde. Till skillnad från insiders saknar de
professionella aktörerna även formell samhörighet med företagen de
studerar, vilket kan antas öka möjligheterna att utnyttja
insiderinformation.81

Individer som specialiserat sig på informationssökning tjänar på att
aktiemarknaden inte är fullt effektiv (jämför med Grossman-Stiglitz-
paradoxen). Möjligheterna att lyckas med informationssökning ökar då
aktierepriserna inte är fullständigt effektiva. Ju effektivare aktiemarknaden
är desto snabbare anpassar sig priserna till ny information, vilket i sin tur
gör det mindre lönsamt att aktivt söka efter ny information. Om
aktiemarknaden vore fullständigt effektiv (stark form av effektivitet) skulle
aktiv informationssökning inte löna sig. Handelsförbudet kommer med
andra ord huvudsakligen påverka fördelningen av vinster mellan insiders
och marknadsproffs. David Haddock och Jonathan Macey menar att:

”The pursuit of trading profits in a market that is efficient (but not perfectly

so) is akin to a foot race. Just as the footrace is won by the swiftest runner,

the trader who will profit from stock trading will be the one who first is able

both to obtain a valuable piece of information not already reflected in stock

prices and then transmit this information to the market by buying or

selling.”82

                                                
81 Haddock, D. D. & Macey, J. R., (1986)
82 Haddock, D. D. & Macey, J. R., (1986)
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Det kan vara rationellt att utnyttja illegal insiderinformationen då
sannolikheten för att bli avslöjad är obefintlig och nära noll. Informationen
utgör en värdefull vara på aktiemarknaden och är avgörande för att kunna
göra ”smarta” affärer. Långsiktigt kan det därför även vara lönsamt att dela
med sig av informationen till rätt personer.83

Ett exempel på detta är insidermålet kring Securitas köp av Pinkerton i
början av 1999. Det var inte traditionella insiders utan mäklare och
aktieanalytiker som agerade på grundval av icke offentliggjord information.
Rättsfallet visade på ett rationellt förhållningssätt till att utnyttja
insiderinformation.84

Den svenska lagstiftningen innehåller vid sidan om förbudet mot
utnyttjandet av insiderinformation även ett förbud mot korttidshandel.
Oavsett om transaktionerna är genomförda på basis av insiderinformation
eller ej, förbjuder lagstiftningen insiders att kortsiktigt handla med
finansiella instrument.85 Korttidshandelsförbudet hindrar ett stort antal
traditionella insiders (primära) från att aktivt delta på aktiemarknaden och
fylla en ”arbitragefunktion”. Till skillnad från de professionella
marknadsaktörerna har insiders sakkunskapen kring företag och marknader
som en biprodukt av ordinarie verksamhet. Insiders skulle kunna
tillhandahålla en arbitrage funktion på motsvarande sätt som professionella
aktörer, men till en lägre samhällsekonomisk kostnad. De behöver inte
specialisera sig utan utnyttjar redan befintlig kunskap. Utan
korttidshandelsförbudet är det plausibelt att förvänta att en mängd insiders
deltar aktivt och bidrar till en effektiv prisbildning på marknaden. Utan
förbudet skulle marknadsproffsens möjligheter till specialisering minska.
EU-direktivet innehåller på denna punkt en intressant formulering:

                                                
83 Se Larsson, P., (2001)
84 Hetzler, A., (2001)
85 Lag (2000:1087)
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”Insiderhandel förutsätter att insiderinformation utnyttjas; varken det

förhållande att marknadsgaranter eller andra, som erhållit auktorisation för

att uppträda som motpart, köper eller säljer värdepapper, eller att

fondkommissionärer utför kundorder, bör i sig anses innebära utnyttjande

av insider information, då sådana transaktioner sker som ett led i normal

verksamhet. Lika litet bör transaktioner genomförda i syfte att bestämma

kursen för nyemitterade överlåtbara värdepapper eller för överlåtbara

värdepapper, som är föremål för ett erbjudande i andra hand, anses

innebära att insiderinformation utnyttjas.”

”Övervägande som grundas på allmänt tillgängliga uppgifter skall inte

anses som insiderinformation. Transaktioner som genomförs på grundval av

sådana överväganden innebär således inte insiderhandel i detta direktivs

mening.” 86

Den Svenska lagstiftningen har förmodligen framgångsrikt stoppat
primärinsiders från att genomföra kortsiktiga transaktioner på
aktiemarknaden. Det är dock föga sannolikt att lagstiftningen nämnvärt
reducerat utnyttjandet av insiderinformation eller snarare asymmetrisk
information. Den värdefulla information exploateras fortfarande, med det
är inte längre enbart traditionella primärinsiders som gör insideraffärer,
utan förmodligen även ”kvasi-insiders” och sekundärinsiders. Genom att
hindra insiders från att agera på information ges professionella
marknadsaktörer en ”särställning” i att analysera och värdera aktier. På
marginalen kan lagstiftningen öka de professionella aktörernas möjligheter
att fylla en arbitragefunktion. Värt att notera är att osäkerheten kring värdet
på en aktie gör det nödvändigt att omsätta aktier för att fastställa
aktiekursen. Primärinsider utesluts förhållandevis effektivt från att delta i
denna typ av transaktioner i och med korttidshandelsförbudet87.

                                                
86 EU-direktiv 89/592/EEG
87 Lag (2000:1087)
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5.4 Vanliga aktieägare och outsiders

Enbart ett ringa antal aktieägare kan rimligen antas ha insynsposition och
vara insiders; det stora flertalet är vanliga outsiders utan tillgång till
insiderinformation. I större aktiebolag, med ett spritt ägande, kommer
endast ett fåtal av aktieägarna vara insiders eller ”kvasi-insiders”. Vanliga
aktieägare och den bredare allmänheten är i ett tydligt underläge i
förhållande till såväl insiders som professionella marknadsaktörer. Den
överväldigande majoriteten av allmänheten har ingen möjlighet att
införskaffa och analysera information och än mindre möjlighet att agera
tillräckligt snabbt. När nyheter kommer till allmänhetens kännedom är det
för sent att göra lönsamma transaktioner på marknaden; informationen är
redan dränerad på sitt värde. För den stora majoriteten av investerare är det
inte rationellt att läggs resurser på att göra bra investeringar. Det är helt
enkelt inte möjligt att göra ”överlägsna” investeringar.

Den rättsliga regleringen påverkar med andra ord gruppens möjligheter att
framgångsrikt  agera på aktiemarknaden. Lagstiftningen hindrar insiders
från att genomföra transaktioner, vilket lämnar fältet öppet för ”kvasi-
insiders” och ”marknadsproffs”. På välfungerande aktiemarknader kommer
allmänhetens (outsiders) avkastning på investeringar sannolikt vara
oberoende av omfattningen av insiderhandel88.

5.5 Möjligheter att effektivt organisera intressegrupper

Forskningen kring framväxten och utvecklingen av offentlig reglering kan
påverkas av olika intressegrupper och konkurrensen mellan dessa. Framför
allt är intressegruppernas möjligheter att utöva politiskt tryck beroende av
deras förmåga att effektivt organisera sig. Även på denna punkt finns stora

                                                
88 Se bl.a. Ott, C. & Schäfer, H-B. (1992)
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skillnader mellan insiders, outsiders och professionella aktörer. Gruppen av
insiders är avsevärt mycket större än vad gruppen med marknadsproffs är.
Som tidigare nämnt har Stockholmsbörsen drygt 60 medlemmar med
sammanlagt ca 600 mäklare89. Å andra sidan är gruppen av möjliga insiders
avsevärt mycket större och diffusare.  Bank- och finansbranschen är
välorganiserad och har flera intresseorganisationer, som verkar för
medlemmarnas intressen. Bland dessa kan Fondhandlareföreningen och
Svenska Bankföreningens nämnas. I linje med lagstiftningen har dessa två
föreningar  framhållit att insiderbrott utgör ett: ”allvarligt hot mot
allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna” 90.

Även de mindre aktieägarna har en röststark intresseorganisation i
aktiespararna. Aktiespararna ger även de sitt stöd till insiderlagstiftningen.
De menar, i likhet med de andra organisationerna att insiderlagstiftningen
är en förutsättning för en välfungerande aktiemarkand. Aktiespararna för
fram ett ytterligare argument för insiderlagstiftningen som baserar sig på
behovet av gemensamma regler för alla aktiemarknader.91

Insiders har, å andra sidan, svårt att organisera sig av två anledningar. För
det första är det gruppen av insiders stor och diffust sammansatt, vilket gör
det svårt att hantera friåkarproblem etc. För det andra är tillgången till
insiderinformation sporadisk och vem som är insider är okänt på förhand.
Appliceras särintresseperspektivet och ”the theory of economic
regulation”92 i det här sammanhanget, leder det fram till slutsatsen att de
professionella aktörerna har goda förutsättningar att organisera sig

                                                
89 Stockholmsbörsen (2002)
90 Yttrande avseende Ny insiderlagstiftning, m.m. (2000:4), Svenska

Fondhandlarföreningen och Svenska Bankföreningen, 2000-03-10
91 Aktiespararna (2002) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om

insiderhandel och otillbörlig markandspåverkan, URL:
<http://www.aktiespararna.se>

92 Stigler, G. J., (1971)
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effektivt, medan gruppen av insiders är alltför diffus för att effektivt kunna
organisera sig.

Renodlade särintressen kan likväl inte rimligen antas vara den enda
förklaringen den intensiva  regleringen av insiderhandel under hela 1990-
talet. Det är därför även lämpligt att identifiera vari ett eventuellt
allmänintresse eller snarare rättspolitiskt intresse ligger. Förklaringen till att
lagstiftningen finns kvar och till och med skärps kan vara att den inte
enbart gynnar professionella marknadsaktörer, utan även tjänar andra
bredare politiska intressen.

5.6 Bakomliggande ”implicita” politiska argument

Traditionellt har den statliga regleringen av värdepappersmarknaderna varit
svag. Först under de senaste decennierna har regleringen av
värdepappershandeln blivit alltmera omfattande. Under 1990-talet har
hushållens placeringar i aktier ökat kraftigt. I dagsläget äger fyra av fem
svenskar aktier på Stockholmsbörsen93. I början av 1990-talet var 25
procent av hushållens finansiella tillgångar placerade i aktier och fonder. I
mitten av 2001 hade denna siffra stigit till 41 procent. Aktiemarknaden har
gått från att vara en angelägenhet för enkom professionella investerare till
att vara av direkt betydelse för stora delar av den svenska befolkningen.
Mot bakgrund av detta får konsumentskyddsfrågor en tilltagande betydelse.
Aktiemarknaden och dess utveckling har fått allt större samhällsekonomisk
betydelse.94 Kapitalmarknadernas ökade betydelse för gemene man blir
även tydligt av det utrymme ämnet ges i massmedia.   Aktiemarknaden
betraktas allt oftare som fördelningspolitiskt viktig. Antoinette Hetzler
menar bl.a. att:

                                                
93 Hessius, K., (2002)
94 Norgern, C., (2001)
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”I dagens samhälle finns det en ny tro på kapitalmarknadernas möjlighet att

lösa välfärdssamhällets problem. (…) I flera länder börjar analytiker se

värdepappershandel ur ett fördelningsperspektiv; handel med aktier och

fonder blir en viktig inkomstkälla vid sidan av lön genom anställning.

Pensionssparandet har i stor utsträckning knutits till sparande på aktie- och

fondmarknaderna. Detta betyder att även den ekonomiska försäkringen på

ålderdomen bidragit till aktivt deltagande på finansmarknaderna, något

som under en kort tid har spritt sig till den större delen av befolkningen.

Den ökande tron på finansmarknadernas möjligheter, kombinerat med det

ökade deltagandet i värdepapperstransaktioner, har gjort att

finansmarknadernas reglering åter kommit i fokus.”95    

I och med att aktiemarknaden blir en integrerad del av vardagslivet för en
stor del av den svenska befolkningen leder detta till att kunskapen kring de
finansiella marknaderna sprids i samhället96. Då aktiemarknaderna berör
stora delar av befolkningen och är av direkt ekonomisk betydelse, betyder
det att människor i allmänhet inser vikten av välfungerande finansiella
marknader. Men kunskapen om marknadens faktiska funktionsätt kan
förmodas vara begränsat. Mycket talar för att den bredare allmänheten är
okunnig framförallt vad avser risker och avkastning. Aktiemarknadens
tilltagande betydelse för samhällsekonomin gör också att frågor som rör
reglering av marknaden får ett stort massmedialt utrymme.97

I dagsläget finns det fortfarande ett hårt tryck för att ytterliggare reglera
finansmarknaderna; inte bara insiderhandel är föremål för en omfattande
reglering utan spelreglerna i allmänhet diskuteras.98 Det successiva

                                                
95 Hetzler, A., (2001) s 74
96 Hetzler, A., (2001)
97 Se bl.a. Franzén, T., Thedéen, E. & Rydén, B., ”Riksgäldskontorets ledning och

förre börschefen varnar: ’Banker vilseleder aktiespararna”, Dagens Nyheter
Debatt 2002-03-20

98 Det förs en förhållandevis omfattande debatt kring regleringen av
aktiemarknaden. Se artiklar i referenslistan
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skärpningen av insiderlagstiftningen kan tolkas som ett uttryck för ”politisk
handlingskraft”. Politiska beslut kan vara tagna i syfte att visa
väljargrupper  att ett problem tas på allvar. Aktiemarknaden har kommit att
betraktas som en ”aktiemarknad för alla” och mycket sällan framhålls det
faktum att aktiemarknaden de facto är en riskkapitalmarknad. Betoningen
ligger istället på att alla skall ges samma villkor på marknaden.

Det paradoxala med insiderregleringen är att samtidigt som
”allmänintresseargumentet” har svag teoretisk förankring så är den
politiska uppslutningen i det närmaste total. De flesta partier ställer sig
bakom en strängare syn på insiderhandel99. Någon skillnad mellan de
politiska blocken finns inte i ifråga om insiderregleringen. Vanligen brukar
liberaler och borgerliga ha en mer positiv syn på marknadskrafterna än
socialdemokratin och vänstern. I frågan om insiderregleringen finns det
istället en bred politisk majoritet för ytterliggare skärpningar av
lagstiftningen100. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då många akademiska
ekonomer och jurister ställer sig kritiska till kriminaliseringen av
insiderhandel och istället förordar en avtalsrättslig hantering101.

Bl.a. Erik Åsbrink hävdar i en debatt artikel i Dagens Nyheter att det bland
politiker, journalister och allmänheten finns en negativ syn på
finanssektorns som paras med en stor okunnighet kring sektorns roll i
samhällsekonomin. Åsbrink, E. menar att: ”Allmänhetens förtroende för
banker och andra aktörer på den finansiella sektorn är lågt. Till en del
beror det på okunnighet och fördomar. Men finanssektorn uppvisar en rad
avarter som oligopol, bristande konkurrens och en bekvämt hög lönsamhet

                                                
99 Gripenberg, P., (2001)
100 Gripenberg, P., (2001)
101 Se bl.a. Andréasson, J. & Skogh, G., ”Avskaffa insiderlagen”, Dagens Industri

2001-02-09
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som följer i spåren av detta. Det bästa vore att branschen själv tog sig an
problemen.”102

I sammanhanget är det därför inte möjligt att bortse från allmänhetens
rättsmedvetande. Insiderbrott har kommit att ses mycket negativt och
betraktas i det närmaste som bedrägeri gentemot aktieägarna. Olika
fenomen på finansmarknaderna som är föremål för reglering hålls inte isär,
vilket framgår av det faktum att otillbörlig kurspåverkan hanteras i
insiderstrafflagen. Sannolikt påverkar detta allmänhetens rättsuppfattning,
ifråga om reglering av insiderhandel. Allmänhetens rättsmedvetenhet är
inte oberoende av det sätt insiderhandel framställs i massmedia.
Allmänhetens förtroendet till aktiemarknaden är i högsta grad av subjektiv
natur. Förtroendet för aktiemarkanden baserar sig inte på objektiva
bedömningar av hur väl marknaden faktiskt fungerar. Hetzler. A. citerar
Arell och Samuelsson: ”Även om det på ett övertygade sätt skulle kunna
påvisas att insiderhandel egentligen inte försämrar aktieplacerarnas
avtalsposition är det inte alls säkert att det går att övertyga allmänheten
om att så är fallet.” 103 Regleringsargumentet blir i det närmaste tautologi-
”det finns inget att frukta förutom fruktan”.104

För allmänheten och småsparare finns det ingen anledning till att söka
kunskap och information kring aktiemarknadens funktion; de förlitar sig
istället på ”experternas aktietips”. De individer som är regleringskritiska
tvingas argumentera mot en lagstiftning som är intuitivt tilltalande. Bilden
som skapats av insiderhandel gör det svårt för politiker att ställa sig kritiska
gentemot lagstiftningen.

                                                
102 Åsbrink, E., ”Finanssektorn måste saneras”, Dagens Nyheter Debatt ” 2002-03-

02
103 Hetzler, A., (2001) s 78
104 Se Hetzler, A., (2001) och Wesser, E., (2001)



45

Det finns ett politiskt tryck att skärpa övervakningen och den statliga
regleringen av aktiemarknaden. Ett tecken på det hårda politiska trycket är
att Stockholmsbörsens vd Kerstin Hessius ”ändrade” ståndpunkt efter en
intensiv debatt i massmedia. I slutet av januari 2002 menade Hessius, K. att
det inte fanns några indikationer på att aktiemarknadens förtroende var
påväg att skadas105. En dryg vecka senare publicerade Hessius, K. en
debattartikel i DN, där hon hävdade att förtroendet för aktiemarknaden
skadats106.

                                                
105 Sönne, A., (2002)
106 Hessius, K., (2002)
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6. Diskussion och Slutsatser

Regleringen av insiderhandel påbörjades i USA under 1960-talet och har
sedan successivt spridit sig till Europa. EU-direktivet (1989) innebar en
början på en omfattande regleringskarusell i Europa. I Sverige har
regleringen kommit att bli mycket omfattande och lagstiftningen har
kommit att skärpas vid ett flertal tillfällen. Det unika med regleringen av
insiderhandel är att fokus ligger inte på det avtalsrättsliga förhållandet
mellan insiders och aktieägare, utan lagstiftningen avser att skydda själva
marknaden och i synnerhet allmänhetens förtroende för den. Detta
skyddsargument är det dominerande rättspolitiska regleringsargumentet i
både Europa och Sverige. Oaktat den faktiska utvecklingen och en utdragen
debatt mellan företrädelsevis akademiska ekonomer och jurister är det
fortfarande oklart varför och hur insiderhandel skall regleras.

De välfärdsteoretiska argumenten till förmån för insiderregleringen är
svaga. På vad sätt insiderhandel utgör ett allvarligt hot mot aktiemarknaden
är diffust och oklart. Informationsasymmetrin till följd av insiderhandel är
inte tillräckligt svår för att orsaka ett marknadsmisslyckande.
Insiderlagstiftningen har sannolikt ingen större effekt på
informationsasymmetrin på aktiemarknaden. Det har inte varit möjligt att
på ett övertygande sätt visa att på vilket sätt marknaden skadas av
insiderhandel. Sammantaget saknar det regleringspolitiska argumentet
ekonomisk teoretisk underbyggnad, vilket i sin tur gör det svårt att förklara
insiderregleringens tillkomst utifrån ett välfärdsteoretiskt perspektiv.
Samtidigt visar erfarenheten från de länder som förbjudit insiderhandel att
det inte varit möjligt att stoppa användandet av icke publik information.
Detta sammantaget leder fram till slutsatsen att det är tveksamt om Kaldor-
Hicks kriteriet uppfylls. Det blir då svårt att förklara lagstiftningen utifrån
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allmänintresseperspektivet. Förklaringen till den rättsliga utvecklingen får
istället sökas bland en mängd olika särintressen och politiska faktorer.

Ett vanligt implicit antagande är att ett effektivt förbud mot insiderhandel
leder till att de vinster som insiders skulle ha gjort, istället fördelar sig
slumpmässigt över hela gruppen av investerare. Detta bygger i sin tur på ett
antagande om att utan insiders och insiderhandel ges alla aktörer samma
förutsättningar att delta på aktiemarknaden. Detta är ett orealistiskt
antagande. För att kunna agera på information och analysera
aktiemarknaden krävs specialisering och omfattande sakkunskap. Det är
därför inte realistiskt att förvänta sig att gruppen av outsiders är homogent
sammansatt och har samma förutsättningar att framgångsrikt agera på
aktiemarknaden. På aktiemarknaden är information en värdefull vara, som
är avgörande för att framgångsrikt kunna genomföra kortsiktiga
transaktioner.

För rationella investerare (outsiders) med lång investeringshorisont torde
insiderlagstiftningen vara utan betydelse. Det finns inga tecken på att
allmänhetens förmåga att framgångsrikt delta på marknaden har påverkats
nämnvärt av insiderlagstiftningen. Informationsasymmetrin på marknaden
är ett naturligt fenomen och hanteras väl av marknaden via
prismekanismen. Det faktum att marknaden kommer den idealt fungerande
marknaden mycket nära talar mot att insiderhandel utgör ett hot mot
marknaden. De transaktionskostnader och medföljande likviditetskostnader
som finns är mycket små och troligen oberoende av insiderlagstiftningen.
Transaktionskostnaderna bestäms snarare av informationsasymmetrin i
allmänhet och graden av företagsspecifik risk i synnerhet.

Även om insiderlagstiftningen har reducerat transaktioner bland
traditionella primärinsider så är omfattningen av insiderhandel troligen
oförändrad. De som vinner på lagstiftningen är sannolikt professionella
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investerare och marknadsaktörer som har specialiserat sig på
aktiemarknaden. Det är möjligt att lagen har minskat insiderhandel bland
primärinsiders, men den har inte lyckats hindra utnyttjandet av
privilegierad icke offentliggjord information. Då informationen som
bestämmer värdet på aktier är av subjektiv natur innebär det att trots
insiderhandelsförbudet så kommer informationsasymmetrin på marknaden
att förbli. Lagstiftningen omfördelar värdefull information från
primärinsiders till professionella aktörer (”Kvasi-insiders”).

Allmänhetens förtroende för aktiemarknaden baseras sig inte på rationella
argument utan är av subjektiv natur. Insiderhandel uppfattas av
allmänheten som något mycket negativt och betraktas i det närmaste som
bedrägeri. Det är rimligt att förmoda att allmänhetens kunskap kring finans-
och aktiemarknaderna är begränsad. Finansbranschen och media bidrar till
att skapa en ”naiv” bild av aktiemarknaden. För allmänheten finns det
ingen anledning att söka kunskap och information kring aktiemarknadens
funktion; de förlitar sig istället på ”experternas aktietips”. Gruppen med
professionella marknadsaktörer är förhållandevis liten och väl avgränsad.
Förutsättningarna för markandsproffsen att effektivt organisera
intressegrupper är med andra ord goda. De individer som är
regleringskritiska tvingas å andra sidan argumentera mot en intuitivt
tilltalande lagstiftning. Den allmänna okunskapen kring aktiemarknadernas
funktionssätt gör det enklare för regleringsförespråkare att få gehör. En
politiker eller ett parti har sannolikt mera att förlora än att vinna på att driva
en fråga om avkriminalisering av insiderhandel. Skadeargumentet blir
något av en självuppfyllande profetia, som tvingar fram en lagstiftning.

Aktiemarknaden ger starka incitament till enskilda individer att söka
information och kunskap kring såväl branscher som kring enskilda företag.
Då kurspåverkande information ofta är av subjektiv karaktär, krävs
sakkunskap och erfarenhet för att kunna fastställa dess värde. Individer som
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har specialiserat sig ges här igenom ett övertag gentemot andra investerare.
För professionella investerare, analytiker och marknadsgaranter som
handlar mot egen portfölj saknar informationseffektiva marknader ett
egenvärde. Tvärtom ökar möjligheterna att framgångsrikt specialisera sig
på aktiemarknaden då aktiemarknaden inte är fullständigt effektiv. För
professionella marknadsaktörer finns det inget egenvärde i
informationseffektiva marknader. I sammanhanget är det värt att notera att
det svenska korttidshandelsförbudet inte direkt relaterar till insiderhandel.
(Förutsätter inte utnyttjandet av icke offentlig gjord information som är
kurspåverkande) Korttidshandelsförbudet kan bidra till att ge analytiker
och ”kvasi-insiders” en ”oligopol ställning” i att värdera aktier.

Insiderregleringen omfördelar alltså värdefull information mellan olika
grupper. Traditionella primärinsiders tillhör de huvudsakliga förlorarna,
medan professionella marknadsaktörer vinner på lagstiftningen. Av
uppenbara skäl är det huvudsakligen gruppen av traditionella insiders som
förlorar på lagstiftningen. Traditionella insiders utgör en mycket stor grupp
som dessutom är diffus och otydlig, vilket omöjliggör organiserandet av en
intressegrupp. Finansbranschen har, å andra sidan, stora möjligheter att
påverka det allmänna rättsmedvetandet och därmed även politiska beslut.

Starka särintressen som ställer sig bakom lagstiftningen kombinerat med
allmänhetens okunskap och negativa syn på de finansiella marknaderna i
allmänhet gör det mycket svårt att mobilisera ett motstånd mot
insiderlagstiftningen. Utöver detta ses lagstiftningen i USA samt EU-
direktivet som ett ”bevis” för att insiderlagstiftningen är nödvändig för att
garantera aktiemarknadens funktion. De individer som ställer sig negativa
gentemot lagstiftningen tvingas argumentera mot en intuitivt tilltalande lag.

Sammantaget innebär detta att insiderregleringen kan förklaras som en
dynamisk process där en mängd faktorer samverkar och leder till en allt
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mera omfattande och strängare syn på insiderhandel. Insiderlagstiftningen
kan sägas fylla ett allmänintresse såtillvida att det sannolikt finns en allmän
uppfattning om att insiderhandel är något negativt och således bör vara
förbjudet. Detta förklarar dock inte framväxten och utvecklingen i sin
helhet. Utan starka intressen, internationella påtryckningar och EU-
direktivet, hade förmodligen flera länder i Europa aldrig förbjudit
insidarhandel under 1990-talet.

För svenskt vidkommande kan sammanfattningsvis tre olika faktorer, som
varit och är av betydelse för den rättsliga utvecklingen, urskiljas. För det
första tjänar lagstiftningen särintressen. För det andra har aktiemarknaden
kommit att bli fördelningspolitiskt betydelsefull, vilket har skapat ett behov
av myndighetskontroll av spelreglerna på aktiemarknaden. Slutligen är
insiderhandel inte en fråga som enbart kan hanteras nationellt, utan kräver
internationell samordning. Sverige kan inte helt på egen hand välja
formerna för regleringen av aktiemarknaden eller finansmarknaderna i
stort, vilket bl.a. framgår av aktiespararnas kommentarer till EU-direktivet.
Dessa faktorer samverkar och driver regleringsprocessen framåt.
Sammantaget är det emellertid svårt att se det faktiska behovet av
insiderlagstiftningen. Principen måste vara att förespråkarna för en lag
måste visa varför den är nödvändig och inte vice versa. Så är emellertid
inte fallet med insiderlagstiftningen.
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Appendix 1

Insiderstrafflagen (2000:1086)

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till
författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta
versionen.

         SFS nr: 2000:1086

     Departement/
     myndighet: Finansdepartementet V

        Rubrik: Insiderstrafflag  (2000:1086)

         Utfärdad: 2000-11-30

-----------

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka kursen på finansiella instrument,

2. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller någon
annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom
någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1
kap. 3 § första stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

3. finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller
förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

4. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra
delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän
omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt
gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett
utländskt bolag (depåbevis).
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Insiderbrotten

2 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning,
som normalt innebär att han eller hon får kännedom om
omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella
instrument, och som på grund härav fått insiderinformation
eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag i
vilket han eller hon äger aktier och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på
värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana
finansiella instrument som informationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring
som avses i 1, döms för insiderbrott till fängelse i högst två år.

3 § För insiderbrott döms också den som i annat fall än som
anges i 2 § får insiderinformation som antingen måste ha röjts
av någon som avses i 2 § eller på annat sätt kommit ut
obehörigen och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på
värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana
finansiella instrument som informationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring
som avses i 1.

4 § Är brott som avses i 2 eller 3 § att anse som ringa, döms
för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex
månader.

5 § Är brott som avses i 2 eller 3 § med hänsyn till affärens
omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt
insiderbrott till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

6 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som anges i 2
eller 3 §, döms för vårdslöst insiderförfarande till böter
eller fängelse i högst ett år.

7 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning,
som normalt innebär att han eller hon får kännedom om
omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella
instrument, och som på grund härav fått insiderinformation och
som obehörigen röjer sådan information, döms för obehörigt
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röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst
sex månader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation
beträffande ett aktiebolag i vilket han eller hon äger aktier
och som obehörigen röjer sådan information.

För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att
den röjs döms dock inte till ansvar.

8 § Utan hinder av 2-6 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse
med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse fullgöra uppdrag som lämnats företaget att
förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan
användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller
flera finansiella instrument,

2. förvärv ske av annat än option eller termin då
insiderinformationen är ägnad att sänka kursen eller avyttring
ske av annat än option eller termin då informationen är ägnad
att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som
föreskrivits i lag eller annan författning,

4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett
aktiebolag, om insiderinformationen endast utgörs av
information om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda
till ett offentligt erbjudande av den juridiska personen till
en vidare krets om förvärv av aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva
eller avyttra den underliggande tillgången eller avyttra
optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller
förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,

7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid
slutdag,

8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument
än aktier, om förvärvet eller avyttringen sker utan att
insiderinformation används.

Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också
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tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom
teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt
skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Otillbörlig kurspåverkan

9 § Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt att
otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av
finansiella instrument

1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens
skull,

2. i hemlighet förenar avyttring av finansiella instrument med
utfästelse att senare förvärva dessa till visst lägsta pris
eller med villkor som begränsar rätten till fortsatt avyttring
eller annars är avsedda att undandra instrumenten allmän
omsättning,

döms för otillbörlig kurspåverkan till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första
stycket, vid handel på värdepappersmarknaden i avsikt att
otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av
finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal, lämnar anbud
om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande åtgärd eller
föranleder någon annan till sådan rättshandling och åtgärden är
ägnad att vilseleda köpare och säljare av finansiella
instrument.

Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan eller
övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Gemensam bestämmelse

10 § Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer
som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets
räkning.
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Förverkande

11 § Vinning av brott enligt 2-6 §§ skall förklaras förverkad,
om det inte är oskäligt.

Tillsyn m.m.

12 § Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna
lag följs.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att
få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag.

13 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt
denna lag skall de institut som står under inspektionens
tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar.

Anmälan om brott

14 § Finansinspektionen skall göra anmälan till åklagaren så
snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag
har begåtts.

-----------

Källa: Finansinspektionen  URL: <http://www.fi.se>  ,2002-02-13



62

Appendix 2
Insiderstatistik

Finansinspektionens statistik över misstänkta brott mot handelsförbudet
(1995-2001)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ingående balans 15 20 20 28 27 75 59

Öppnade 58 45 40 38 80 45 56

Avslutade 53 45 32 39 32 61 79

Utgående balans 20 20 28 27 75 59 36

Anmält till åklagare 2 1 3 3 7 8 3

Källa: Finansinspektionen, URL: <http://www.fi.se>  ,2002-02-14

Åtalsanmälda insiderärenden (1991-1999)

Åtalsanmälan Väckta åtal Fällande domarÅr
Fall Personer Fall Personer Fall Personer

1991 1 4 0 0 0 0
1992 2 15 0 0 0 0
1993 5 7 1 1 1 1
1994 2 5 1 2 0 0
1995 1 1 1 1 1 1
1996 4 13 1 3 0 0
1997 1 2 0 0 0 0
1998 5 19 1 1 1 1
1999 6 25 3 12 3 8
Totalt 27 91 8 20 6 11

Källa: Wesser, E., (2001)


