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Sammanfattning 

 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat att få människor som vi har pratat med är 

medvetna om vad insiderhandel och insiderinformation innebär. För den som inte har 

kännedom om dessa begrepp, är det väldigt svårt att se problematiken med insiderhandel.  

 

I vår uppsats har vi behandlat problem som uppstår vid insiderhandel. Vi har uppmärksammat 

det faktum att det inte görs någon skillnad mellan att aktivt eller passivt få insiderinformation. 

Vi anser att det föreligger en stor skillnad mellan att aktivt och passivt få insiderinformation 

samt att lagstiftningen borde ta hänsyn till detta. Att aktivt få insiderinformation innebär att 

någon söker information som denne sedan har för avsikt att handla på. Att passivt få 

insiderinformation, innebär däremot att personen får insiderinformation som denne inte har 

letat efter, till exempel genom att ofrivilligt höra ett samtal. Problemet som uppstår, är att 

personen som passivt har tagit del av insiderinformationen, inte vet om det är 

insiderinformation eller ett rykte. Vi anser att det föreligger stor skillnad mellan att handla på 

grund av ett rykte och att söka insiderinformation för egen vinning. Vidare har vi även 

beskrivit skillnaden mellan att ha och få insiderinformation. Vilka är personerna som, med 

hänsyn till sin position, anses ha insynsställning? Vilka är personerna som kan få 

insiderinformation?  

 

Vi har även belyst problem som kan uppstå när statligt förtroendevalda handlar med 

finansiella instrument. Vi har givit två förslag på hur dessa problem kan lösas. Efter att vi har 

ställt lösningarna mot varandra, har vi kommit fram till att ett system med en ”svart lista” är 

det mest lämpliga förslaget.  

 

Vi har lagt stor vikt vid att alla börsbolag ska sköta hanteringen av insiderinformation på ett 

korrekt sätt, detta för att undvika insiderbrott och läckage. Ett stort steg mot att hantera 

insiderinformation på ett korrekt sätt är att föra loggböcker.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

”Migrationsminister Tobias Billström köpte 30 000 aktier i Northland Resources den 13 

februari i år. Frågan är vad han då visste om den räddningsplan som var på gång för 

gruvbolaget, där bland andra statliga LKAB deltog. TV 4 Nyheterna har tidigare rapporterat 

att informationen fanns i regeringskansliet fem dagar före Billströms aktieköp.”1 

 

Vi har intresserat oss för problemen om insiderhandel med finansiella instrument. Efter att vi 

har läst artikeln som citatet ovan är hämtat från, har många frågor om insiderhandel och 

insiderinformation väckts hos oss. Några frågor som vi spontant har ställt oss är: vad är 

insiderinformation? Vem har insiderinformation? Hur hanteras sådan information av de olika 

aktörerna och vad gäller för den som har fått insiderinformation? Det här är ett område som vi 

inte, i större utsträckning har kommit i kontakt med, varför vi vill utreda och belysa det.  

 

Problemen med insiderinformation är att det är lagligt att handla med finansiella instrument 

om någon har insiderinformation, men det är olagligt för den som får informationen. Personer 

som anses ha sådan information är, enligt 3 § Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 

vissa innehav av finansiella instrument, bland annat VD, styrelseledamot och revisorer i det 

aktuella bolaget eller dess moderbolag. När dessa personer har handlat med finansiella 

instrument har de alltså en anmälningsskyldighet, enligt 4 § samma lag.   

  

Problemet som uppstår, med det ovan sagda, är att en VD (eller annan sådan person med 

insyn) kan handla med finansiella instrument i företaget han är anställd i, som nämnt ovan, 

trots att denne har insynsställning. Det kan på så vis mycket väl hända att en VD säljer ett 

stort innehav i det bolag denne är anställd av, på grund av privatekonomiska skäl, men med 

tanke på att de mindre aktieägarna vet att denne har insynsställning kan det leda till stor oro 

bland dessa minoritetsägare.   

  

Det vi anser är tvivelaktigt angående insiderhandel är att en person med mycket insyn kan 

köpa och sälja finansiella instrument näst intill obehindrat. Det finns banker som har 

bestämmelser som innebär förbud för de anställda att handla med finansiella instrument i vissa 

bolag som banken har nära samarbete med. Det är för oss ett mysterium att bland annat 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, Louise Andrén Meiton, ”Billströms aktieaffär utreds”, 4 oktober 2013. Hämtad: 2014-04-08 
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riksdagen inte har liknande restriktioner för sina ledamöter med tanke på den stora risken att 

ledamöterna hamnar i en situation där de kan få insiderinformation.  

 

Vidare anser vi att, det faktum att det inte görs någon skillnad på om någon får 

insiderinformation passivt eller aktivt, kan uppfattas orättvist. Varför vi anser att detta är 

orättvist är på grund av att informationen kan vara ett rykte. Här bör lagstiftningen istället ta 

sikte på den som de facto har spridit informationen och på vilket sätt denne har gjort det. Att 

diskutera information med insiderkaraktär utanför kontorets fyra väggar, så att utomstående 

kan få den, borde inte vara ett accepterat beteende. En annan anledningen till varför vi anser 

att det här är orättvist är att en minoritetsägare i ett bolag kanske inte har mycket kunskap, 

intresse eller insyn i det aktuella bolaget för att kunna avgöra om information som nått denne 

är ett rykte eller insiderinformation.  

  

1.2 Problemformulering  

När har respektive får en person insiderinformation? Borde det göras skillnad på att passivt 

eller aktivt få insiderinformation? Hur bör handel med finansiella instrument hanteras för 

statligt förtroendevalda? Hur bör börsbolag hantera och skydda insiderinformation?    

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte med den här uppsatsen är att belysa problemen som uppstår när en person med 

insynsställning, såväl som en person som fått insiderinformation, handlar med finansiella 

instrument. När vi har belyst problemen ska vi granska dem för att sedan försöka besvara 

frågorna som uppstår. Ett annat syfte är att finna ett alternativ för statligt förtroendevalda att 

handla med finansiella instrument, på ett sätt som minskar misstanke om insiderbrott.  

  

 Vi vill ge ökad förståelse för våra läsare om vad insiderhandel och insiderinformation innebär 

samt att detta är ett problem för framför allt småsparare. Småspararnas tillit kan påverkas 

negativt av hur personer med insyn handlar med finansiella instrument. Ett led i att skydda 

småsparare är att se till att börsbolagen hanterar insiderinformation på ett tillförlitligt vis. Vi 

anser att om börsbolagen hanterar insiderinformation på ett korrekt sätt, minskar riskerna för 

läckage. Genom att minska riskerna för sådant läckage minskar även risken för passiv 

spridning av insiderinformation.   
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1.4 Metod   

Under skrivandets gång har vi, till stor del, tolkat lagtext. Vi har även läst två rättsfall som vi 

har ansett varit relevanta för vår frågeställning. Rättsfallen är från år 2008 respektive 2013, vi 

har valt att inte analysera äldre rättsfall på grund av att den aktuella lagstiftningen på vårt 

område är från år 2005. I efterhand anser vi att de två rättsfall som vi har analyserat, har varit 

betydelsefulla för vår uppsats. Vi har även kontaktat Anders Ackebo, som har kunskap om hur 

insiderhandel hanteras hos värdepappersinstitut, för att få en större inblick i hur 

insiderinformation hanteras i praktiken. Vidare har vi läst två beskrivande böcker om 

insiderhandel.   

 

1.5 Avgränsningar    

Vi har avgränsat oss till svensk rätt. Uppsatsen består av en analys samt utredning av 

begreppen får och har. Vi har även lagt stor vikt vid att granska och belysa problematiken om 

att passivt och aktivt få insiderinformation. Vidare har vi granskat problemen som uppstår när 

en statligt förtroendevald, som har tillgång till insiderinformation, handlar med finansiella 

instrument. Vi vill understryka att vi endast har behandlat hur statligt förtroendevalda bör 

handla med finansiella instrument. I uppsatsen har vi inte behandlat kommunalt 

förtroendevalda.  

 

1.6 Disposition 

Den här uppsatsen har vi valt att dela in i nio kapitel.  

 

I kapitel två har vi framställt bakgrunden till de aktuella lagarna som reglerar insiderhandel. 

Kapitlet börjar med en kort sammanfattning av tidigare lagstiftning på området och hur 

dagens lagstiftning har kommit till. Vidare har vi förklarat syftet med lagarna.  

 

Uppsatsen fortsätter med kapitel tre som innehåller den legala definitionen av 

insiderinformation, en beskrivning av vem som har insynsställning i ett bolag och hur det ska 

hanteras. I kapitel fyra finns en redogörelse av de olika marknadsmissbruksbrott som någon 

kan göra sig skyldig till, samt de två kontrollmyndigheterna.   

 

I kapitel fem har vi analyserat två centrala rättsfall om insiderinformation. Kapitlet har 

avslutats med en förklaring till hur rättsfallen preciserar lagtexten och dess förarbeten.  
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Kapitel sex, sju, åtta och nio är diskuterande kapitel. Där har vi besvarat de, i 

problemformuleringen, ställda frågorna. Varje kapitel behandlar en fråga.  
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2. Aktuella lagar 

2.1 Bakgrund 

Redan på sjuttiotalet fanns det en skyldighet för insynspersoner att registrera innehav och 

förändring i detta. Genom Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden infördes för första 

gången i Sverige förbud mot insiderhandel. Förbudet delades upp i två paragrafer, där den ena 

inriktades på uppköpssituationer och det andra förbudet avsåg den traditionella 

insidersituationen, vilken riktades mot personer med insynsställning. Personer med 

insynsställning, de så kallade insynspersonerna, var en kategori som hade anknytning till 

företaget.2 

 

Anledningen till att lagstiftaren ville ha en särskild reglering av uppköpssituationer var att det i 

sådana situationer ansågs finnas en särskild stor risk för insiderhandel. Den stora risken för 

insiderhandel förelåg eftersom personer med insynsställning i uppköpserbjudanden ansågs ha 

vetskap om att ett bud kommer att läggas, samt budets storlek. Med denna information kunde 

personen lätt göra vinster i handeln med målbolagets finansiella instrument.3  

 

Det allmänna förbudet mot insiderhandel, som gällde för personer med insynsställning, 

delades upp i två delar. Den första delen förbjöd personer med insynsställning att handla med 

bolagets aktier på grund av information i årsredovisning, delårsrapport eller årsbokslut, om 

informationen var ägnad att väsentligt påverka kursen på bolagets aktier och inte ännu hade 

offentliggjorts. Den andra delen av förbudet riktade sig mot övriga uppenbara omständigheter 

som var ägnade att väsentligt påverka kursen på bolagets aktier.4  

 

År 1990 trädde insiderlagen (1990:1342) i kraft, vilken innebar att lagstiftaren tog stor hänsyn 

till den internationella utvecklingen, särskilt inom EG. Anledningen till rättsområdets 

förnyelse var den ökade börshandeln och kapitalmarknadens ökade betydelse. I den nya lagen 

utökades begreppet ”insynsperson”, så att fler personer omfattades och kunde bli skyldiga till 

insiderbrott. Den tidigare uppdelningen, i lagen om värdepappersmarknaden, mellan 

uppköpssituationer och traditionella insidersituationer, togs bort. All information som var 

ägnad att väsentligt påverka kursen kom att utgöra insiderinformation, det spelade ingen roll 

om den som fick informationen hade anknytning till bolaget eller inte, eller ens om 

informationen rörde det bolaget. Med den nya insiderlagen ville lagstiftaren skapa en generell 

                                                 
2 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 17. 
3 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 17 f.  
4 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 18.  
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och anpassningsbar lagstiftning som gällde för alla aktörer på marknaden. På så sätt hoppades 

man på att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.5      

 

Vidare kom insiderlagen att, år 2000, ersättas av två helt nya lagar, insiderstrafflagen 

(2000:1086) och Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument. Insiderstrafflagen reglerade straffrättsliga aspekter, medan den senare lagen 

reglerar, administrativa frågor. Insiderstrafflagen förnyades, år 2005, genom Lag (2005:377) 

om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Lagen om 

anmälningsskyldighet är fortfarande i bruk, den innehåller bland annat den legala definitionen 

på insiderinformation.6 

 

2.2 Lagstiftarens syfte med lagarna 

Enligt 13 kap 1 § Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska en börs driva sin 

verksamhet hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende 

för värdepappersmarknaden upprätthålls.  

”När börsen driver en reglerad marknad, ska den tillämpa principerna om 

1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag 

och av börsen får delta i handeln, 

2. neutralitet, som innebär att börsens regler för den reglerade marknaden tillämpas på ett 

likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och 

3. god genomlysning, som innebär att deltagarna får en snabb, samtidig och korrekt 

information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.”  

 

Den ovan framställda lagtexten beskriver hur en börs ska drivas. Börsen måste driva en 

verksamhet som ska vara öppen för alla, likabehandling ska råda gentemot alla deltagare och 

informationsflödet ska vara snabbt, smidigt, korrekt samt jämlikt för alla deltagare. Det här är 

grunden för att insiderhandel har förbjudits. En marknad där insiderhandel är tillåten är inte 

likabehandlade, eller har ett jämlikt och korrekt informationsflöde. I syfte att kraven på börsen 

ska kunna efterlevas har Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 

finansiella instrument och Lag (2000:1087) anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument, tillkommit.  

 

                                                 
5 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 19.  
6 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 19. 
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Information som är av betydelse när kursvärdet på värdepapper ska bestämmas, ska 

offentliggöras av alla börsbolag för att främja aktiemarknadens integritet. Detta uppnås genom 

att aktieägarna får tillgång till korrekt information samtidigt. För att prisbildningen på 

aktiemarknaden ska fungera på ett bra sätt är ett jämlikt informationsflöde en förutsättning.7 

Förekomsten av insiderinformation är således ett undantag från ett jämlikt och korrekt 

informationsflöde, och regleras därför genom lag.  

 

Om ett bolag inte kan hantera sin information på ett korrekt sätt i enlighet med gällande 

lagregler om insiderinformation, kan det leda till att allmänheten inte vill investera i det 

aktuella bolaget. Enligt Kommissionens genomförandedirektiv ska offentliggörande ske så 

snabbt som möjligt.8 Ett offentliggörande får dock skjutas upp om tre förutsättningar är 

uppfyllda. Den första förutsättningen är att det föreligger godtagbara skäl till varför ett 

offentliggörande inte kan ske, till exempel om det skulle påverka utfallet av pågående 

förhandlingar. Ett fördröjt offentliggörande får inte riskera att vilseleda allmänheten, vilket är 

den andra förutsättningen. Den tredje förutsättningen är att bolagsledningen ska säkerställa att 

informationen förblir konfidentiell.9  

  

                                                 
7 Prop. 2004/05:142 sida 76. 
8 Kommissionens dir. 2003/124/EG. 
9 Prop. 2004/05:142 sida 79. 
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3. Ytterligare om insiderinformation och insynsställning  

3.1 Vad är insiderinformation? 

En person med ägande av minoritetsandel i aktiebolag ”X” hörde ofrivilligt ett samtal mellan 

två andra personer under en bussresa. Samtalet i fråga beskrev hur ”X” var på väg mot en 

säker konkurs inom en snar framtid. Minoritetsägaren anade ugglor i mossen och lade en 

säljorder på hela sitt innehav i ”X”, aktierna såldes inom några timmar. Till minoritetsägarens 

lättnad gick ”X” ut med ett pressmeddelande angående sin konkursansökan, veckan efter. 

Denna minoritetsägare var en av ett fåtal som hann ducka för faran.   

 

Kan informationen som minoritetsägaren har hört på bussen anses vara insiderinformation? 

Den legala definitionen av insiderinformation finns i 1 § 7 pt Lag (2000:1087) om 

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, ”information om en icke 

offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset 

på finansiella instrument”. Otvivelaktigt är att informationen som minoritetsägaren har fått på 

bussen inte var offentliggjord eller allmänt känd, och att den kunde påverka priset på aktierna i 

”X”. Slutsatsen är alltså att det som minoritetsägaren har hört är insiderinformation. 

 

3.1.1 Rekvisit till begreppet insiderinformation 

Legaldefinitionen av insiderinformation består av fem omständigheter som alla måste vara 

uppfyllda för att informationen ska anses ha insiderkaraktär. De fem olika rekvisiten förklaras 

nedan.  

 

En omständighet får anses ”offentliggjord” när den har publicerats i en tidning som har 

rikstäckande spridning eller har omtalats i radio eller TV. Omständigheten är också 

offentliggjord om den har tillkännagivits på börsen.10 Har en omständighet berörts i 

massmedia eller publicerats på en marknadsplats, anses den vara ”allmänt känd”. Den 

avgörande tidpunkten bör vara när tidningen har lämnat tryckeriet, eller när omständigheten 

har publicerats på till exempel Reuters.11  

 

                                                 
10 Prop. 1984/85:157 sida 90.  
11 Prop. 1990/91:42 sida 83.  

”Reuters är en London-baserad nyhetsbyrå. Den inriktar sig främst på ekonomiska nyheter, så som råvarupriser, 

valutakurser, räntor etc. Svenska TT hämtar största delen av sina utrikesnyheter från Reuters.” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/London
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyhetsbyr%C3%A5
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 Om det framstår som mycket sannolikt att ett tillkännagivande av omständigheten kommer att 

driva kursen uppåt eller nedåt, är omständigheten ägnad att förändra kursen. Om ett 

offentliggörande av omständigheten de facto leder till kursförändring saknar betydelse. Det 

här är en beskrivning av rekvisitet ”omständighet är ägnad”.12  

 

Ett handelsförbud på grund av innehav av insiderinformation kan utlösas när omständigheten 

är ägnad att framkalla väsentliga kursförändringar. Att förklara ”väsentliga kursförändringar” i 

en procentsats är inte rimligt, bedömningen av vad som är väsentlig kursförändring måste 

göras i det enskilda fallet.13 

 

Med ”finansiella instrument” avses överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, 

fondandelar och finansiella derivatinstrument, enligt 1 kap 4 § 1 pt Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden.  

 

3.2 Vem är insider? 

 När vi i den här uppsatsen, benämner en person ”insider”, likställer vi den med ”person med 

insynsställning”. Följande fysiska personer anses ha insynsställning, enligt 3 § lagen om 

anmälningsskyldighet:  

1. ”ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretag styrelse,  

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess 

moderföretag, 

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag, 

4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte 

kommanditdelägare, 

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av 

stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller 

uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om 

sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, 

6.  befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande 

befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke 

offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i 

bolaget,  

                                                 
12 Prop. 1984/85:157 sida 89. 
13 A.prop. Sida 89. 
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7. den som är aktiv i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av 

röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans 

med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som 

anges i 5 § 1 st, och 

8. den vars närstående enligt 5 § 1 st 4 eller 5 äger aktier i bolaget motsvarande minst tio 

procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.”  

 

Enligt 2 § samma lag anses en person med insynsställning vara en person som innehar en viss 

position inom ett företag och därmed har insiderinformation. Det finns personer som inte 

anses ha insynsställning men som har tillgång till insiderinformation, de kan således få 

insiderinformation.14 Personer som får insiderinformation utan att inneha insynsställning 

måste, enligt 10 a § lagen om anmälningsskyldighet, loggas.15 Att loggas innebär att personer 

som får insiderinformation ska vid varje tidpunkt de erhåller den aktuella informationen föras 

in i loggboken.  

 

3.2.1 Loggboken 

Loggboken, som vi nämnt ovan, finns enligt Finansinspektionens vägledning för börsbolag, 

för att användas som ett styr- och ett kontrollverktyg för bolagsledningar.16 Loggboken 

fungerar på så sätt att den dokumenterar vem som har insiderinformation och vilka som har 

fått insiderinformation. Den utgör ett styrverktyg till följd av att den kontrollerar hur 

insiderinformation hanteras av bolaget och dess samarbetspartners, till exempel konsulter. 

Genom loggboken kan bolaget i framtiden minska antalet personer som får insiderinformation, 

eftersom bolagsledningen i efterhand kan följa upp hur insiderinformationen har spridits. 

Bolagsledningen kan göra en utvärdering angående antalet personer som har fått 

insiderinformation i ett visst projekt, och om det verkligen var nödvändigt för projektets 

utgång att alla dessa personer hade insiderinformation.17  

 

Det är viktigt att bolaget upplyser de personer som loggas att de har loggats, samt vad 

loggningen innebär. Upplysningen ska innehålla innebörden av den straffrättsliga regleringen, 

och tydligt förklara för en person som innehar insiderinformation vilka handlingar denne har 

tillåtelse att företa och inte.18  

                                                 
14 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 51-52.  
15 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 55.  
16 FI Dnr 11-1971. Sida 22. 
17 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 55. 
18 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 57. 
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Finansinspektionen har, i sin vägledning till börsbolag, stadgat att det i loggboken ska anges: 

identiteten på den som har upptagits i loggboken, orsaken till varför personen har tagits upp i 

loggboken, datum och tidpunkt för när personen i fråga fick informationen, uppgifter om vem 

som har lämnat informationen till personen som har tagits upp i loggboken, samt uppgifter om 

uppdateringar av loggboken. Informationen kan vara värdefull i händelse av brott, dessa brott 

kommer att presenteras i kapitel fyra.19 Krav på att också den som har lämnat information till 

den som loggas ska tas upp i loggboken, finns inte i 10 a § lagen om anmälningsskyldighet. 

Inte heller tidpunkten måste, enligt nyss nämnda lagrum, anges i loggboken. 

Finansinspektionen ställer således högre krav på loggboken än vad lagtexten gör.20 I dagsläget 

finns inget krav på att den som passivt eller av misstag har fått insiderinformation ska loggas. 

21 

 

Vi anser att alla börsbolag i Sverige bör följa Finansinspektionens vägledning, eftersom det 

underlättar arbetet med att minimera spridningen av insiderinformation. Vidare är vi även av 

den åsikten att en viktig del i förandet av loggbok är att veta vem som har lämnat 

insiderinformationen. Genom att logga den som har lämnat insiderinformationen kan 

bolagsledningen enkelt ta reda på vem som är läckan vid händelse av brott, samt förhindra 

vidare läckage.    

 

3.3 Hur hanteras insynsställning?  

3.3.1 Av bolaget 

Enligt 7 § lagen om anmälningsskyldighet ska ett börsbolag anmäla till Finansinspektionen 

vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag enligt 3 § 1 st 1-3, 5 

och 6. Ändringar i sådan insynsställning ska anmälas till Finansinspektionen senast fjorton 

dagar från det att insynsställningen har uppkommit eller förändrats. Börsbolaget ska samtidigt 

skriftligen underrätta personer med insynsställning, enligt 3 § 1 st 5 eller 6, att anmälan har 

skett. Enligt 9 § samma lag, ska Finansinspektionen föra insynsregister över anmälningar som 

har gjorts av bolag.  

 

Lagtexten innebär att om en person anställs i eventuell position som av sin karaktär leder till 

insyn, måste anmälan göras till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter tillsättningen. 

                                                 
19 FI Dnr 11-1971. Sida 23.  
20 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 60. 
21 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 62. 
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Detsamma gäller när en person med insynsställning får nya uppdrag som innebär en 

förändring av insynsställningen.  

 

3.3.2 Av personer med insynsställning (anmälningsskyldighet) 

Enligt 4 § lagen om anmälningsskyldighet, ska den som har insynsställning i ett börsbolag 

skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring av innehavet till 

Finansinspektionen. I 5 § samma lag, finns specificerat den närståendekrets vars aktier ska 

likställas med den anmälningsskyldiges egna aktier i 4 §. Aktier som ägs av exempelvis make, 

sambo, omyndiga barn eller andra närstående än dessa ska anmälas till Finansinspektionen på 

samma sätt som har fastställts i 4 §. Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma 

aktieinnehav eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.  

 

Enligt 6 § samma lag ska anmälan ha kommit in till Finansinspektionen senast fem 

arbetsdagar efter det att aktier i bolaget tagits upp till handel, insynsställning uppkommit, den 

anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, eller den 

anmälningsskyldige har fått vetskap om att närstående innehar eller har ingått avtal om förvärv 

eller avyttring av aktier i bolaget.  

 

Vad en anmälan om innehav ska innehålla framgår av 1 § Marknadsmissbruksförordningen 

(2000:1101). Anmälan ska innehålla: den anmälningsskyldiges namn eller firma, person- eller 

organisationsnummer, adress, börsbolagets firma, vilket eller vilka slag av insynsställning den 

anmälningsskyldige har, antal eller värde av olika slag av aktier som den anmälningsskyldige 

respektive den närstående äger i bolaget, storleken av ökningen eller minskningen av 

aktieinnehavet samt priset på aktierna om ändringen i innehavet har skett genom avtal om 

förvärv eller avyttring av aktier, och tidpunkten och platsen för ändringen.  

 

Alla anmälningar ska, enligt 4 § lagen om anmälningsskyldighet, av Finansinspektionen föras 

in i det så kallade insynsregistret, enligt 9 § samma lag. Insynsregistret ska vara offentligt och 

Finansinspektionen ska underrätta de registrerade om registreringen. Uppgifter som inte längre 

omfattas av anmälningsskyldigheten får avföras ur insynsregistret, sådana uppgifter ska dock 

bevaras i minst tio år efter avförandet. Ändamålet med insynsregistret är, enligt 3 § 

Marknadsmissbruksförordningen (2000:1101), att tillhandahålla uppgifter om information till 

marknadsaktörer och andra om värdepapperstransaktioner som vidtas av personer med 

insynsställning.  
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De ovan redovisade lagreglerna stadgar alltså att den som är anmälningsskyldig till följd av 

innehav av position med insynsställning, enligt 3 § lagen om anmälningsskyldighet, ska 

anmäla sitt innehav, samt förändring av sådant, i det bolag den arbetar i. Anmälningen ska ske 

senast fem arbetsdagar efter att sådana omständigheter som räknas upp i 6 § lagen om 

anmälningsskyldighet har inträffat. Anmälningarna tas emot av Finansinspektionen, vilka för 

ett insynsregister över personer med insynsställning som har handlat med finansiella 

instrument. 

 

Enligt, 15 § lagen om anmälningsskyldighet, får inte den som har insynsställning i ett 

börsbolag, inför en ordinarie delårsrapport, handla med aktier i bolaget under trettio dagar 

innan rapporten har offentliggjorts. Den nu nämnda paragrafens lydelse har, genom prop 

2004/05:142, ändrats från att reglera ett förbud mot korttidshandel till det nuvarande 

handelsförbudet. Den tidigare lydelsen medförde att den som hade insynsställning i ett 

börsbolag inte fick avyttra aktier i bolaget tidigare än tre månader efter förvärvet. Det finns 

således inget förbud mot korttidshandel längre.22  

 

3.4 Att aktivt eller passivt få insiderinformation 

 När någon får insiderinformation beaktas det inte om personen har hört eller läst något som 

inte var dennes avsikt eller om den aktivt har letat efter information som inte ännu var 

offentliggjord vid tidpunkten. Det görs alltså ingen skillnad mellan att råka få 

insiderinformation, som minoritetsägaren i avsnitt 3.1 på bussen, eller att avsiktligt söka efter 

sådan information.23 Vi anser att det faktum att det inte görs någon skillnad mellan att få 

insiderinformation aktivt eller passivt, är ett problem. Vi kommer därför att ägna kapitel sex åt 

att ytterligare belysa dessa problem.  

  

                                                 
22 Bengtsson, Jan (2001). Insiderhandboken. Stockholm: Ernst & Young. Sida 55. 
23 Bengtsson, Jan (2001). Insiderhandboken. Stockholm: Ernst & Young. Sida 14-15. 
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4. Straffbart beteende 

4.1 De aktuella brotten  

Nedan följer beskrivningar av de centrala brotten, som vi anser är de mest intressanta för vår 

uppsats. Vi har även valt att ta upp förverkande, som är en påföljd. Även svindleri har givits 

utrymme, på grund av likheterna med insiderbrott. Vi vill påtala att svindleri må ha ett nära 

samband med insiderbrott, men ändå är dess motsats, till följd av att svindleri utgörs av 

spridning av vilseledande uppgifter om ett företag.  

 

4.1.1 Insiderbrott 

Enligt 2 § Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument, döms den som får insiderinformation till insiderbrott om denne förvärvar eller 

avyttrar finansiella instrument, genom handel på värdepappersmarknaden, som informationen 

rör. Fängelsestraffet är högst två år. Detsamma ska gälla den som får insiderinformation och 

som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra 

finansiella instrument.  

 

För att någon ska dömas till insiderbrott krävs det att denne har fått insiderinformation och 

sedan använder informationen till sin fördel, eller med hjälp av informationen påverkar någon 

annan att handla med finansiella instrument. Straffets längd påverkas om brottet är ringa eller 

grovt. 

  

4.1.2 Obehörigt röjande av insiderinformation 

Enligt 7 § marknadsmissbrukslagen, döms den som uppsåtligen röjer information som han 

eller hon inser eller borde inse är insiderinformation, för obehörigt röjande av 

insiderinformation, till böter eller fängelse i högst ett år. Om informationen blir allmänt känd 

samtidigt med att den röjs, döms personen dock inte till ansvar.  

 

För att någon ska kunna hållas ansvarig för obehörigt röjande av insiderinformation krävs det 

således uppsåt, och att denne inser eller borde insett att informationen har insiderkaraktär. Till 

skillnad från insiderbrott krävs det för ansvar för obehörigt röjande inte att någon handlar på 

den aktuella informationen. För att 7 § ska bli tillämplig räcker det med att personen med 

insiderinformation sprider informationen.  
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Om företagsledningar kan begränsa tillgången till insiderinformation, kommer såväl 

insiderbrotten som obehörigt röjande av insiderinformation att minska, anser vi. 

 

4.1.3 Otillbörlig marknadspåverkan 

Enligt 8 § marknadsmissbrukslagen, döms den som vid handel på värdepappersmarknaden 

eller annars handlar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka 

marknadspriset med finansiella instrument, eller på annat sätt försöker vilseleda köpare eller 

säljare av sådana instrument, för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år. 

Enligt samma paragraf andra stycket döms också den som handlar på ett sätt som han eller hon 

borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda marknadspriset på finansiella instrument, för 

otillbörlig marknadspåverkan. I dessa fall döms han eller hon till böter eller fängelse i högst 

ett år.  

 

För att dömas till otillbörlig marknadspåverkan krävs det att personen inser att dennes 

handlingar kommer att påverka marknadspriset, eller att personen vilseleder köpare eller 

säljare av finansiella instrument. För att dömas till otillbörlig marknadspåverkan enligt första 

stycket krävs det således uppsåt. I andra stycket räcker det att personen handlat vårdslöst, 

denne borde ha insett risken för marknadspåverkan med sitt beteende. 

 

4.1.4 Förverkande 

Enligt 15 § marknadsmissbrukslagen, ska utbyte av brott enligt 2-8 §§ förklaras förverkat, om 

det inte är uppenbart oskäligt. Det innebär att en person som handlat med finansiella 

instrument på värdepappersmarknaden på grund av någon annans brottsliga handling, 

exempelvis obehörigt röjande av insiderinformation, ska betala tillbaka vinningen som denne 

erhållit. Det förverkade värdet tillfaller staten.    

 

4.1.5 Svindleri 

Enligt brottsbalken 9 kap 9 §, döms den som offentliggör eller annars bland allmänheten 

sprider vilseledande uppgifter för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom, 

för svindleri till fängelse i högst två år. 

 

Enligt andra stycket samma paragraf, döms även den som på grund av sin ställning har 

särskild kännedom om ett företag, om denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

offentliggör, eller annars bland allmänheten eller företagets intressenter, sprider vilseledande 
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uppgifter som är ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och 

därigenom medför skada, för svindleri.  

 

Om någon uppsåtligen, sprider information om ett bolag med syfte att förvirra allmänheten så 

att priset på bolagets aktier förändras på ett önskvärt sätt, ska denne alltså dömas för svindleri. 

Skillnaden mellan svindleri och insiderbrott, ligger i rekvisitet ”vilseledande uppgifter” eller 

”insiderinformation”. Vilseledande uppgifter är inte sanningsenliga uppgifter om något 

förhållande i bolaget, medan insiderinformation härrör från en specifik händelse i företaget. 

Vilseledande uppgifter kan, alltså, vara påhittade.  

 

4.2 Kontrollmyndigheter 

4.2.1 Finansinspektionens roll 

Enligt, 17 § lagen om anmälningsskyldighet, har Finansinspektionen ansvar att övervaka att 

lagen följs.24 Det är regeringen som ger uppdrag och styr Finansinspektionen genom 

regleringsbrev. Myndighetens specifika mål, ansvar och uppgifter finns även reglerat i 

Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.25 Enligt 1 § i nyss nämnda 

förordning, ansvarar Finansinspektionen för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen 

som rör finansiella marknader och finansiella företag. Finansinspektionen är även ett 

samordningsorgan för tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vidare stadgas, i 2 §, att Finansinspektionen ska arbeta för att det finansiella systemet är 

stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader och ger ett högt 

skydd för konsumenter.  

 

Finansinspektionen har idag tillsyn över informationen från 300 börsbolag, 2 000 finansiella 

företag och 900 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige.26 

 

4.2.2 Ekobrottsmyndighetens roll 

Enligt 1 § Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten, är 

Ekobrottsmyndigheten en åklagarmyndighet som har till uppgift att bekämpa ekonomisk 

brottslighet. Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs bland annat mål som avser 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, enligt 2 § nyss nämnda förordning.  

 

                                                 
24 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 120. 
25 http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-styrs-FI/ Hämtad: 2014-04-29 
26 http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-styrs-FI/ Hämtad: 2014-04-29 

http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-styrs-FI/
http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/Sa-styrs-FI/
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På Ekobrottsmyndigheten samverkar åklagare, poliser, ekorevisorer samt andra experter.27  

Vid misstanke om insiderbrott samlar Ekobrottsmyndigheten in loggböcker från aktuella 

bolag, för att undersöka vilka inom bolaget som har haft tillgång till insiderinformation.28 

Myndigheten styrs, på samma sätt som Finansinspektionen, av regleringsbrev från regeringen. 

Ekobrottsmyndigheten svarar till Justitiedepartementet.29   

  

                                                 
27 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/ Hämtad: 2014-04-29 
28 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 120. 
29 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/myndighetsstyrning/ Hämtad: 2014-04-29 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/myndighetsstyrning/
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5. Rättsfall 

5.1 Tivox-målet (NJA 2008 s.292) 

Målet handlar egentligen om ett telefonsamtal mellan den adjungerade styrelseledamoten A.A. 

och aktieägaren T.L. Den 23 augusti 2005 kl. 15.30. ringde A.A., efter ett möte med 

Handelsbanken, T.L. och sade, enligt T.L., ”du bör kanske sälja dina aktier”. Under mötet på 

banken hade Tivox Automation AB:s fakturakredit, om ca 120 miljoner kronor, diskuterats. 

Banken beslutade att dra in fakturakrediten, vilket för Tivox, innebar handelsstopp med 

bolagets aktie på börsen samt konkurs för hela koncernen.  

 

När A.A. gick från banken och vidare till advokatbyrån som Tivox använde sig av, en 

promenad på ca 400 m, ringde han T.L. för att ställa in en grillmiddag som skulle ha skett 

under samma kväll hemma hos A.A. A.A. ställde in middagen på grund av det arbete som han 

visste skulle komma under eftermiddagen till följd av beskedet om fakturakrediten av banken. 

T.L. som visste att A.A. var adjungerad styrelseledamot i Tivox, ställde frågan om den 

inställda middagen hade relation till något som inträffat i Tivox. Så långt var alla inblandade 

överens om händelseförloppet.  

 

Vad A.A. de facto svarade på T.L:s fråga rådde det delade meningar om. A.A. hävdade att han 

svarade undvikande: ”jag får ringa dig sedan”. Medan T.L. påstod att A.A. svarade jakande. I 

polisförhör i sin bostad, den 28 september 2005, uppgav T.L. att A.A. svarade: ”du bör sälja 

dina aktier”. I ett senare polisförhör på polisstationen, den 29 september 2005, sade T.L. att 

A.A. svarade: ”du bör kanske sälja”.  

 

Oavsett vad A.A. svarade på T.L:s fråga uppfattade T.L. svaret att den inställda middagen 

hade med Tivox att göra. Med tanke på Tivox historik antog T.L. att det inte handlade om bra 

nyheter, direkt efter samtalet ringde T.L. sin mäklare och lade en olimiterad order på hela sitt 

aktieinnehav i Tivox. Ett innehav som omfattade 90 336 aktier, och som inbringade 270 900 

kr. Mäklaren uppgav att T.L. var mycket angelägen om att aktierna skulle säljas snarats 

möjligt.  

 

Tingsrätten dömde A.A. för insiderbrott på grund av att han hade delgivit insiderinformation. 

Även T.L. dömdes för insiderbrott, eftersom han handlade på den delgivna informationen till 

sin fördel. Hovrätten dömde A.A. för insiderbrott med motiveringen att han föranlett T.L. att 

sälja sina aktier, på grund av den informationen som A.A. besatt. Vidare friade hovrätten T.L., 
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eftersom de ansåg att den informationen som A.A. delgivit T.L. inte var av den art som avses 

med insiderinformation. Både tingsrätten och hovrätten förpliktade T.L. att, enligt lag 

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 15 §, så 

som förverkat värde av aktieaffären utge 270 900 kr.  

 

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. HD gjorde gällande att ett råd om att köpa 

eller sälja finansiella instrument i sig inte utgör någon information om någon omständighet 

som är ägnad att påverka priset på instrumentet i fråga. För att rådet ska vara 

insiderinformation krävs det vidare, enligt prop 2004/05:142 s 55 f, att det innehåller 

information av specifik natur. Anledningen till att HD inte ansåg att rådet från A.A. till T.L. 

var insiderinformation var således att T.L., genom telefonsamtalet, inte fick någon specifik 

information om de aktuella händelserna i Tivox.  

 

HD fann dock att A.A. med uppsåt utgivit insiderinformation på grund av att han, i sitt 

uttalande till T.L., föranlett honom att sälja sina aktier i Tivox. Att A.A. hade fått 

insiderinformation kommer av att han var medverkande under mötet med banken, och därmed 

fått vetskap om att företaget skulle gå i konkurs samt att handelsstopp för aktierna i företaget 

skulle utfärdas. Det förekommer inget tvivel om att informationen inte var offentliggjord eller 

allmänt känd, och att den var ägnad att väsentligt påverka priset på aktierna i Tivox.  

 

5.1.1 Analys av Tivox-målet 

Det vi finner intressant i den här domen är det faktum att HD gör skillnad på 

insiderinformation för A.A. och insiderinformation för T.L. För att den som delgivit 

insiderinformation ska dömas för insiderbrott krävs det inte att informationen är av specifik 

natur. Det räcker med att en person med insynsställning som har fått insiderinformation 

påverkar någon annan att handla med finansiella instrument på värdepappersmarknaden. A.A. 

har i det här fallet inte givit någon specifik information om Tivox till T.L., men enligt HD är 

den informationen ändå tillräcklig för att A.A. ska dömas för insiderbrott.  

 

För att den som handlar på grund av information som givits av en person med insynsställning 

ska kunna dömas för insiderbrott, är kraven på informationens natur högre. Förutsättningarna 

är att informationen ska vara specifik och inte offentliggjord. Det räcker således inte med 

allmänt hållna uttalanden, så som: ”nu är det goda tider” eller ”det här företaget har bränt sitt 

ljus i båda ändar”, för att det ska anses som insiderinformation. Kravet på att informationen 

ska vara av specifik natur, framgår inte direkt av lagtexten, istället framgår det av 
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propositionen till Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument.30 För att T.L. skulle dömas för insiderbrott krävdes att informationen som A.A. 

lämnade var knuten till en specifik händelse i Tivox. A.A. hade alltså behövt säga något i stil 

med: ”jag kommer från ett möte med Handelsbanken, de tänker inte förlänga fakturakrediten 

för Tivox”. Rådet som T.L. fick var följaktligen av sådan enkel natur att det inte kan tolkas 

som insiderinformation. 

 

I det här fallet blev T.L. friad från insiderbrott, han blev dock dömd att lämna ifrån sig den 

summan har erhöll vid försäljningen av aktierna i Tivox genom förverkande. Summan skulle 

förverkas på grund av att aktierna skulle ha varit värdelösa till följd av handelsstoppet i Tivox, 

om inte T.L. haft kontakt med A.A. T.L. fick 270 900 kr i utbyte av det brott som A.A. 

dömdes för.  

 

Vi anser att det prejudicerande i det här målet, att den som får insiderinformation av allmän 

natur inte ska kunna dömas för insiderbrott, är korrekt. Vi är av den åsikten att en person med 

insynsställning, som pratar om information som ännu inte är offentliggjord, ska kunna dömas 

hårdare än den som får sådan information och handlar på den. Som person med insynsställning 

måste man vara noggrann med vad som sägs, var det sägs, när det sägs och hur det sägs.  

 

Vad hade hänt med minoritetsägaren, i avsnitt 3.1, om han, av en slump, hade befunnit sig på 

gatan när A.A. ringde T.L.? Om minoritetsägaren hade ägt aktier i Tivox och hört att A.A. sagt 

att någon bör sälja sina aktier i bolaget, hade denne, med stor sannolikhet också sålt sina 

aktier. Människor vill inte göra dåliga affärer och förlora pengar, därför är de flesta väldigt 

känsliga för rykten, med undantag för dem som har stor kunskap om värdepappersmarknaden. 

När minoritetsägaren har sålt sina aktier skulle han kanske ha berättat för sina bekanta, som 

också äger aktier i Tivox, om det oroväckande rykte han har hört. De bekanta säljer i sin tur 

sina aktier och för ryktet vidare till andra. Som vi alla vet, sprids rykten väldigt snabbt och 

många är väldigt godtrogna. Det här korta samtalet mellan A.A. och T.L. kan således väldigt 

snabbt bli ett utbrett rykte som kan leda till väsentlig kurspåverkan på aktierna i bolaget. 

Minoritetsägaren har alltså handlat på information som han fått om en omständighet som inte 

var offentliggjord eller allmänt känd, och som var ägnad att väsentligt påverka kursen på 

marknaden. Är det lämpligt att han ska kunna dömas för insiderbrott?  

 

                                                 
30 Prop. 2004/05:142 sida 55 f. 
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Nej, vi anser inte att det är lämpligt att minoritetsägaren ska kunna dömas för insiderbrott. Vi 

tror att minoritetsägaren har väldigt svårt att göra skillnad på om den aktuella informationen är 

insiderinformation eller ett rykte. Med tanke på kravet på specifik natur och utfallet i Tivox-

målet, skulle minoritetsägaren troligtvis inte bli dömd för insiderbrott, om fallet skulle tas upp 

i domstol. Är det skäligt att minoritetsägaren ska dömas att återbetala pengarna han erhållit vid 

försäljningen av aktierna, eftersom de anses förverkade?  

 

Nej, det kan inte tyckas skäligt att någon som handlar med finansiella instrument grundat på 

ett rykte, ska förpliktigas att lämna ifrån sig pengarna från försäljningen, på grund av att källan 

till ryktet utförde en brottslig handling. Det är svårt att bevisa att minoritetsägaren har fått 

insiderinformation, eftersom han bara gått förbi en man på gatan som talade i telefonen. 

Överlag är insiderbrott väldigt svåra att upptäcka och bevisa, men särskilt svårt torde vara just 

sådana fall där personen med insynsställning och aktieägaren inte har någon relation till 

varandra. Vi har dock förståelse för utformningen av lagstiftningen, eftersom det är förbjudet 

att bereda sig vinning av annans brott.  

 

5.2  Mobiclear-målet (NJA 2013 s.7) 

I februari 2006, startade S.B. en hårklinik. Han kontaktade då en vän, A.B., för att 

marknadsföra kliniken. A.B:s pappa var på okänt sätt, inkopplad i Mobiclear. På så vis fick 

S.B. kännedom om bolaget. Under hösten 2006 klev N.E.H. in på hårkliniken, N.E.H. fick 

kontakt med S.B. i november samma år, genom en av de anställda vid hårkliniken. N.E.H. 

hade under vintern 2005 träffat grundaren för Mobiclear, de två pratade om affärsidén till 

bolaget och N.E.H. sammanförde grundaren med en man, R-f N., som kom att investera i 

Mobiclear. För denna goda gärning fick N.E.H. fem, eller möjligtvis åtta, miljoner aktier i 

Mobiclear. Därefter uteslöts N.E.H. från verksamheten i Mobiclear, av okänd anledning. När 

han träffade S.B. hade han således ingen kontakt med Mobiclear, trots det visade han stor 

entusiasm om bolagets affärsidé. Genom mötet med N.E.H. ökade intresset för Mobiclear hos 

S.B. och han inledde en undersökning om bolaget för att få bättre förståelse för det.  

 

Tack vare sin undersökning om Mobiclear, kom S.B. i kontakt med en aktieägare i bolaget, R-

y N. R-y N. hade i sin tur kontakt med R-f N., som vid den tidpunkten var konsult i Mobiclear 

och hade en ledande roll i förverkligandet av affären med Forex Bank AB. Mobiclear var ett 

bolag, med en affärsidé som gick ut på att förminska antalet internetbedrägerier. Affärsidén 

innebar att varje gång någon uppgav sitt kortnummer på internet skulle denne bli uppringd av 

banken och vara tvungen att bekräfta sitt köp med PIN-kod. För att affärsidén skulle kunna bli 
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verklighet, behövdes ett samarbetsavtal med en bank. Forex Bank AB var vid den tiden en 

liten bank som var villiga att samarbeta med Mobiclear. De större bankerna var inte 

intresserade av idén förrän den kunde användas i praktiken.  

 

S.B. köpte aktier i Mobiclear den 12 december 2006. Han handlade aktier på information om 

att Forex Bank AB skulle inleda ett samarbete med Mobiclear, enligt S.B. hade han fått 

informationen genom sökningar på internet och dragit sina egna slutsatser. Informationen som 

han påstod sig ha fått via internet var inte offentliggjord eller allmänt känd förrän den 15 

december 2006, genom en pressrelease.    

 

Åklagaren yrkade att S.B. skulle dömas för insiderbrott enligt 2 § marknadsmissbrukslagen, 

samt förverkande av vinningen, enligt 15 § samma lag. Åklagaren yrkade, vad gäller N.E.H., 

att han skulle dömas för att genom givande av information till S.B., med råd och dåd främjat 

S.B:s handel, enligt 2 § samma lag. Åklagaren ansåg att det var N.E.H. som givit S.B. 

informationen om Mobiclears affär med Forex Bank AB, den informationen var inte 

offentliggjord och den var ägnad att påverka priset på aktien i Mobiclear. Som bevis på att 

N.E.H. hade lämnat informationen, åberopade åklagaren ett antal mail som funnits på S.B:s 

dator. Dessa mail var från S.B. till hans vänner, där skrev S.B. att han hade träffat N.E.H. och 

att denne satt på information direkt från ledningen i Mobiclear.  

 

Tingsrätten bedömde att informationen i de åberopade mailen var så detaljerad, entydig och 

överensstämmande med det senare händelseförloppet att det var självklart att informationen 

kom från N.E.H. Tingsrätten anförde vidare att informationen inte var offentliggjord och var 

ägnad att påverka priset på aktien i Mobiclear. Tingsrätten dömde S.B. och N.E.H. för 

insiderbrott enligt 2 §, första respektive andra meningen, marknadsmissbrukslagen. 

 

Hovrätten gjorde bedömningen att den information som S.B. handlade på helt klart var 

insiderinformation som ännu inte var offentliggjord. Hovrätten ansåg, i linje med tingsrättens 

bedömning, att informationen som S.B. fått var entydig, detaljerad och i överensstämmelse 

med senare händelseförlopp. Det tydde på att informationen inte var ett resultat av S.B:s egna 

undersökningar, utan att han erhållit den av en person med insynsställning. Däremot kunde det 

inte bevisas att insiderinformationen kom ifrån N.E.H., och som åtalet var utformat kunde inte 

S.B. dömas för insiderbrott om inte källan till informationen var N.E.H. Både S.B. och N.E.H. 

berättade att S.B. hade kontakt med R-y N., som i sin tur hade god kontakt med R-f N. 

Hovrätten pekade således på att det, för S.B., fanns alternativa källor till den aktuella 
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informationen. Hovrätten frikände S.B. och N.E.H. från ansvar. Yrkandet om förverkande 

lämnades utan bifall.  

 

Åklagaren gjorde i Högsta domstolen gällande att S.B. hade fått informationen från N.E.H., 

eller någon annan person. Åklagaren tillade denna information utan att utvidga 

gärningsbeskrivningen, vilket ledde till en diskussion i HD huruvida någon kan dömas för en 

omständighet som inte finns med i gärningsbeskrivningen. HD kom, i det här fallet, fram till 

att källan till informationen har ett samband med informationens kurskänsliga och 

konfidentiella karaktär. Att ange vem som är källa till informationen förklarar också hur den 

som fått informationen har kommit över den. Åklagarens påstående om att S.B. hade fått 

informationen från en okänd källa styrker inte informationens karaktär. HD dömde därför i 

enlighet med den gärningsbeskrivning som åklagaren givit, det vill säga att S.B. fått 

informationen från N.E.H.  

 

HD kom alltså fram till att källan till informationen hade ett nära samband med 

förutsättningarna för insiderbrott. För att S.B. skulle kunna dömas för den gärning han var 

åtalad för, var åklagaren tvungen att bevisa att informationen kom ifrån N.E.H. I likhet med 

vad hovrätten kom fram till anförde HD att det inte var bevisat att S.B. fått informationen från 

N.E.H., han frikändes således från ansvar. HD fastställde hovrättens dom.  

 

5.2.1 Analys av Mobiclear-målet 

Enligt HD är det viktigt att ha vetskap om vem som har läckt informationen. Källan till 

informationen är en viktig del i att bestämma om informationen har insiderkaraktär. Vi anser 

att om åklagaren hade undersökt händelseförloppet närmare hade han upptäckt att S.B. hade 

flera potentiella informationslämnare, så som R-f N., R-y N. samt A.B:s pappa som var 

inkopplad i Mobiclear på okänt sätt. Vi tror att om åklagaren hade gjort denna undersökning, 

hade han kunnat fastställa vem informationen kom ifrån och S.B. hade blivit dömd. Av denna 

anledning blir det här målet lite osäkert i prejudikathänseende, men vi får utgå ifrån att det är 

viktigt att veta vem som är källan till informationen för att avgöra om viss information är av 

insiderkaraktär.  

 

Minoritetsägaren som nämndes i avsnitt 3.1, sätter sig bredvid en man på bussen som av 

oaktsamhet pratar om affärer, i ett bolag han är verksam i, som kommer att leda till stor 

kursuppgång. Minoritetsägaren åker hem och passar på att köpa ett stort antal aktier i det 

företag mannen talade om. Han inser sedan att han har handlat på insiderinformation, eftersom 
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han inte finner någon information om den aktuella händelsen på internet eller andra forum. 

Informationen är följaktligen inte offentliggjord, och kommer att påverka kursen väsentligt. 

Finansinspektionen får in en anmälan från banken som minoritetsägaren handlat genom om en 

konstig köporder. Finansinspektionen utreder saken och kommer fram till att minoritetsägaren 

måste ha erhållit insiderinformation som han sedan handlat på. Minoritetsägaren, som 

visserligen fått information av specifik natur, vet inte vem han faktiskt har fått informationen 

av. Finansinspektionen kan då inte ta fallet vidare eftersom det, för att styrka att informationen 

har insiderkaraktär, krävs att källan till informationen är känd.  

 

Det här tycker vi är korrekt, eftersom minoritetsägaren inte aktivt sökte insiderinformation. 

Han fick den passivt på bussen. Den andra sidan av myntet är att alla de personer, exempelvis 

S.B., som aktivt letar efter insiderinformation inte kan dömas utan känd källa. Om 

Finansinspektionen inte kan styrka vem som är källan till informationen har de heller ingen 

talan att föra i domstol. Om vi istället ser till bolaget som drabbas av det här, innebär det att 

information som inte var offentliggjord eller allmänt känd väsentligt påverkar priset på 

bolagets aktier, innan bolaget själv valt att offentliggöra omständigheten. Det här kan i stor 

grad påverka pågående förhandlingar i bolaget. Det kan i sådana fall vara väldigt svårt för 

företaget att finna läckan till informationen, speciellt om det är många personer inom företaget 

som har insynsställning eller som har fått insiderinformation.  

 

5.3 Rättsfallens preciseringar av lagtexten 

I de ovan nämnda rättsfallen har Högsta domstolen framhållit att insiderinformation måste 

vara av specifik natur och att det är viktigt, för att karaktärisera insiderinformation, att källan 

till informationen är känd. Dessa domar hjälper till att förtydliga vad insiderinformation 

verkligen innebär. Insiderinformation, som definierats i 1 § marknadsmissbrukslagen, är 

information om en omständighet som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som är 

ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument. Det framgår inte av paragrafen att 

informationen ska röra en specifik omständighet, men det framkommer i propositionen till 

lagen samt genom Tivox-målet. I Tivox-målet fastställde HD även att det är skillnad på 

insiderinformation för givaren respektive mottagaren. Informationen måste vara av specifik 

natur för att mottagaren ska kunna dömas, medan givaren kan dömas utan att kravet på 

informationens specifika natur är uppfyllt. Vi tycker att skillnaden i kraven på informationens 

specifika natur för mottagaren och givaren är bra, eftersom vi anser att personer med 

insynsställning måste ha stor självkontroll över vad de säger och till vem de säger det. En 

person som inte aktivt har sökt insiderinformation ska, i vår mening, inte kunna dömas lika 
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hårt som den person med insynsställning som vårdslöst, lämnar ut informationen. Så länge 

personen som har lämnat informationen kan dömas, kommer även mottagaren av 

informationen att bli dömd att lämna tillbaka utbytet av brottet genom förverkande, vilket vi 

anser är straff nog för den som passivt har fått, och handlat på insiderinformation.  

 

Att källan till informationen ska vara känd är visserligen inget krav i lagtexten, men det är ett 

sätt att veta om informationen är insiderinformation eller bara ett rykte. Finns en känd källa, 

och den är någon med insynsställning eller en person som har fått insiderinformation och 

därav har loggats, är sannolikheten stor att informationen i fråga är insiderinformation.   

  



29 

 

6. Har och får  

6.1 När har en person insiderinformation? 

Som ovan nämnt, finns det en krets av personer i ett bolag, som anses ha insiderinformation 

till följd av sin ställning i bolaget. Det kan vara exempelvis VD, revisor eller 

styrelseledamöter. Dessa personer anses alltid ha insiderinformation och är skyldiga att 

anmäla sina aktieinnehav i bolaget, anmälningsskyldigheten gäller även vid förändringar i 

aktieinnehavet, vid till exempel förvärv eller avyttring. Vidare får inte en person som har 

insiderinformation utnyttja informationen till sin fördel, innan den har blivit offentliggjord, 

genom handel med finansiella instrument i bolaget. Det är även förbjudet för personer som har 

insiderinformation att uppsåtligen sprida den vidare. 

 

Alla personer med insynsställning som har insiderinformation, har en anmälningsskyldighet. 

Dessutom har bolaget en skyldighet att logga personer med insiderinformation. Personer som 

har insiderinformation vet att om de skulle handla med finansiella instrument på ett sätt som 

kan vara brottsligt, kommer anmälningsskyldigheten och loggningen innebära att den 

brottsliga handeln uppdagas. Anmälningsskyldigheten i sig, innebär således att en person som 

har insiderinformation, kommer att undvika att göra sig skyldig till insiderbrott. 

Anmälningsskyldigheten och loggningen verkar brottsförebyggande.  

 

Att ha insiderinformation i ett bolag, är en naturlig del av ett arbete i en bolagsledning. Den 

regel vi tycker är extra viktig för personer som har insiderinformation är regeln som förbjuder 

röjande av insiderinformation. Den regeln ska förhindra att utomstående personer får 

insiderinformation och att informationen sprids vidare.  

 

6.2 När får en person insiderinformation? 

En person som är anställd i ett bolag, men som inte anses ha insiderinformation, kan få 

insiderinformation till följd av arbetsuppgifter. Den personen ska, vid sådana tillfällen, föras in 

i loggboken över personer som har insiderinformation. Det nu sagda är, enligt vår mening, det 

naturliga sättet att få insiderinformation på. Det finns dock ett annat sätt för utomstående att få 

insiderinformation på, vilket innebär att en person som har insiderinformation gör sig skyldig 

till brottet ”otillbörligt röjande av insiderinformation”, genom att lämna ut informationen. För 

att någon ska kunna dömas för ”otillbörligt röjande av insiderinformation” måste denne ha 

lämnat informationen uppsåtligen.  
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Som vi nämnde, i avsnitt 5.1, anser vi att den här regeln är synnerligen viktig. Vi tycker 

emellertid att den bör utvidgas till att även omfatta information som har lämnats vårdslöst. Om 

allt gått rätt till i fallet med minoritetsägaren som nämndes i avsnitt 3.1, anser vi att denne 

skulle ha förts in i loggboken. Vi är av den åsikten att den som lämnar informationen vårdslöst 

ska hållas ansvarig för de konsekvenser som det kan medföra. Vi anser att en skyldighet att 

logga alla som har fått insiderinformation skulle vara något positivt och bör finnas, eftersom 

det på så sätt blir enklare att se vem som har röjt informationen. Om en minoritetsägare får 

insiderinformation och kan logga sig själv hos det aktuella bolaget, kan bolagsledningen 

lättare spåra informationslämnaren och sätta stopp för vidare läckage. Vi anser således att det 

ska ligga närmare till hands att döma någon för ”otillbörligt röjande av insiderinformation”, än 

att döma den som har handlat med finansiella instrument med stöd av informationen denne 

erhållit. Vi anser inte att det ska vara acceptabelt att handla på insiderinformation. Till följd av 

att informationslämnaren blir dömd för ”otillbörligt röjande av insiderinformation”, är 

ersättningen, som den som har handlat på insiderinformationen erhållit, att anse som utbyte av 

brott. Ersättningen kommer därför att förverkas och personen som handlat på 

insiderinformationen blir av med vinningen av insiderbrottet denne har utfört i lagens mening.    
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7. Att aktivt eller passivt få insiderinformation 

Som nämnt i avsnitt 3.4, anser vi att det bör göras skillnad mellan att aktivt eller passivt få 

insiderinformation. Skillnaden mellan att aktivt och passivt få insiderinformation ligger, enligt 

vår mening, i hur informationen söks och lämnas. Om någon får insiderinformation aktivt, 

innebär det att personen har ett intresse av att få veta specifik information om ett visst bolag. 

Det spelar ingen roll om informationslämnaren har, med uppsåt eller av vårdslöshet, lämnat 

informationen, men för att kunna bekräfta informationens natur i domstol ska källan till 

informationen vara känd, enligt Mobiclear-målet.  

 

Att istället få insiderinformation passivt, innebär att personen inte har gjort eftersökningar eller 

på något sätt uttryckt intresse av att få den specifika informationen. När en person har fått 

insiderinformation passivt, bör inte fokus ligga på den personen. Vi anser att fokus ska ligga 

på den personen som har lämnat informationen i fråga. Orsaken till att vi tycker så är för att 

personen som passivt har erhållit informationen inte bär skyldighet för att ha fått den, det är 

informationslämnaren som har agerat vårdslöst. Konsekvenserna av informationslämnarens 

agerande kan komma att bli förödande för företaget och kursen på aktien.    

 

Som lagen är utformad idag görs det ingen skillnad på att aktivt eller passivt få 

insiderinformation.31 Det innebär att minoritetsägaren, som nämnts i avsnitt 3.1, bör föras in i 

loggboken, enligt 10 a § Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument, när han har erhållit insiderinformationen. Dessvärre kan den som 

passivt får insiderinformation ha mycket svårt att skilja mellan insiderinformation och rykte. 

Insiderinformation är, som nämnt ovan, alla uppgifter, kunskaper och vetande om en 

omständighet som inte är offentliggjord eller på annat sätt allmänt känd. Omständigheten 

förutsätts vara av mer eller mindre preciserad natur. Att skilja mellan en omständighet som är 

av mer eller mindre preciserad natur och ett simpelt rykte kan alltså vara svårt för en 

minoritetsägare med liten insyn i bolaget, speciellt när denne inte heller vet vem 

informationslämnaren är.  

 

Som minoritetsägare måste man vara uppmärksam på varifrån informationen man använder 

sig av kommer ifrån. Minoritetsägare bör göra efterforskningar för att klarlägga vem som har 

givit informationen, är det ett rykte eller kommer den ifrån informationskanaler som vanligtvis 

har tillgång till insiderinformation? Använder minoritetsägaren sig av informationen till sin 

                                                 
31 Bengtsson, Jan (2001). Insiderhandboken. Stockholm: Ernst & Young. Sida 14. 
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fördel kan denne bli dömd för insiderbrott, enligt 2 § Lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, trots att denne bara är av 

uppfattningen att informationen i fråga är ett rykte.  

 

Även om lagtexten idag inte gör skillnad mellan att aktivt eller passivt få insiderinformation, 

har Högsta domstolen, genom Mobiclear-domen, konstaterat att det är av stor vikt för att 

bestämma informationens karaktär att veta vem källan till informationen är. Det kan inte 

bestämmas om informationen är av insiderkaraktär om det inte finns en känd källa, det kan 

således lika gärna handla om ett rykte. Den här domen är positiv för alla minoritetsägare som 

passivt får insiderinformation, och inte kan skilja på om informationen är av insiderkaraktär 

eller om det handlar om ett rykte. De kan således inte dömas för att ha handlat på grund av 

insiderinformationen/ryktet, eftersom källan inte är känd. Viktigt att komma ihåg är att den 

som passivt har fått insiderinformation likväl kan ha hört ett rykte.  

 

Domen är emellertid, enligt vår åsikt, negativ med hänseende till att alla som aktivt söker 

insiderinformation kan, genom att åklagaren inte kan bevisa vem som har lämnat 

informationen, undkomma en fällande dom, likt utgången av Mobiclear-domen. Vi anser att 

det är ett bra steg att domstolen har närmat sig frågan om att aktivt eller passivt få 

insiderinformation, även om det inte är direkt uttryckt.  

 

Även Tivox-domen ger minoritetsägare, som passivt har fått insiderinformation, ett visst 

skydd. Skyddet kommer genom att informationen måste vara av specifik natur för att den ska 

klassas som insiderinformation. För att minoritetsägaren, i avsnitt 3.1, ska kunna dömas för 

insiderbrott måste informationen som han hör på bussen behandla en specifik händelse i 

bolaget. Så länge personer med insynsställning pratar restriktivt om specifika händelser i 

bolaget när de är på andra platser än på kontoret, innebär det ett skydd för minoritetsägarna 

som råkar höra samtalet. Eftersom minoritetsägarna inte kan dömas om informationen inte är 

av specifik natur.  
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8. Insiderinformation i praktiken 

8.1 Intern reglering av insiderinformation 

Att förhindra spridning av insiderinformation bör vara en viktig angelägenhet för alla företag, 

eftersom spridning av sådan information kan leda till förödande konsekvenser. Vi anser att ett 

viktigt steg i att skydda insiderinformation är, dels att upprätta korrekta och uppdaterade 

loggböcker, enligt 10 a § Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 

finansiella instrument, dels att införa interna regler om insiderinformation inom börsbolaget. 

Sådana interna regler ska, primärt, syfta till att förhindra att personer med insynsställning, 

oavsiktligt läcker insiderinformation. De ska även försvåra för dessa personer att avsiktligt 

läcka insiderinformation, samt göra det möjligt för bolagets ledning att upptäcka sådant 

läckage.  

 

Idag finns det normalt, interna regler hos till exempel banker och värdepappersbolag som 

stadgar att en anställd hos sådant värdepappersinstitut måste begära tillstånd av institutet innan 

handel med finansiella instrument får ske. Sådana regler finns till följd av att det ofta pågår 

diskussioner om affärsupplägg eller andra kurspåverkande omständigheter om börsbolag hos 

värdepappersinstituten. Ofta förs det en så kallad ”svart lista” över bolag med vilkas aktier de 

anställda hos värdepappersinstituten inte får handla med. Dessa interna regler är viktiga för att 

skapa förtroende hos kunderna vid de aktuella värdepappersinstituten.32  

 

Vi anser att liknande interna regler, som de ovan nämnda, bör finnas hos alla börsbolag, för att 

förhindra att anställda handlar med finansiella instrument i bolag som den anställdes 

arbetsgivare har intressen i. När sådan handel sker, ökar risken för misstanke om insiderbrott. 

Det kan bli svårt för bolaget att bevisa att den anställde inte, genom sin anställning, fått 

insiderinformation. Vi anser att sådana regler bör finnas även för statligt förtroendevalda. En 

regel om att en statligt förtroendevald måste ha tillåtelse innan denne handlar med finansiella 

instrument i vissa bolag, skulle minimera risken för sådana personer att bli misstänkta för 

insiderbrott. Varför systemet med ”svarta listan” bör tillämpas för statligt förtroendevalda, 

kommer att diskuteras i kapitel nio.  

 

                                                 
32 http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/skulle-inte-tillåtas-i-finansbranschen-2440315 Hämtad: 2014-04-08 

Efter att vi sett det hänvisade klippet, kontaktade vi Anders Ackebo via mail. Han utvecklade och förklarade vad han talade 

om i klippet.  

 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/skulle-inte-tillåtas-i-finansbranschen-2440315
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8.2 Hur ska insiderinformation skyddas? 

Trots de stora riskerna som insiderinformation medför, har dessvärre många bolagsledningar 

bristande kunskaper i vad insiderinformation faktiskt innebär, samt hur insiderinformation ska 

behandlas. Det är svårt att veta att någon som handlat med företagets aktier har fått 

insiderinformation, vilket medför att det också är svårt att identifiera källan till läckaget. Ett 

sätt att motverka det här är att föra loggbok över alla som har och får insiderinformation, samt 

att begränsa insiderinformationen till de personer som verkligen behöver den i sin 

yrkesutövning. I svensk lagstiftning finns det inte någon specifik regel att neka personer 

insiderinformation, som inte behöver den i sitt utövande av arbetsuppgifter. I Kommissionens 

genomförandedirektiv art 3.2 a, anges det att bolaget ska ha upprättat effektiva förfaranden för 

att neka personer tillgång till sådan information, om det inte rör sig om personer som måste ha 

tillgång till den för att kunna utöva sina uppgifter inom bolaget.33 I den nyss nämnda artikeln i 

direktivet krävs det att medlemsländerna ser till att börsbolagen lever upp till kravet som ställs 

i artikeln. Vi tycker att det faktum att svensk lagstiftning saknar en sådan regel är 

uppseendeväckande.  

 

Visserligen finns reglerna om loggning, som nämnts ovan, vi anser dock inte att de är av den 

karaktär som beskrivs i artikeln i direktivet. Reglerna om loggning finns till för att ha kontroll 

över de personer som får insiderinformation. En regel att neka personer insiderinformation 

skulle underlätta förandet av loggbok, till följd av att färre personer skulle få tillgång till 

insiderinformation. Att neka personer insiderformation skulle alltså, redan i första ledet 

eliminera antalet möjliga källor till läckage.     

 

8.3 Efterlevs reglerna om loggboken? 

Under hösten år 2010 utförde Finansinspektionen en undersökning om börsbolagen följde 

instruktionerna om loggböcker, samt kunskapen om dessa. Vi har tagit del av utvalda delar av 

den här undersökningen genom boken ”Insiderinformation: hantering och kontroll” av Sigurd 

Elofsson med flera. Efter att ha varit i kontakt med Finansinspektionen angående den nu 

nämnda undersökningen, har vi fått vetskap om att undersökningen är sekretessbelagd.  

 

Av de tillfrågade börsbolagen svarade hela 55 % att de helt saknar skriftliga rutiner om 

förandet av loggböcker och 13 % svarade att de inte för någon loggbok överhuvudtaget. Det 

                                                 
33 Kommissionens dir. 2003/124/EG. 
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här innebär att endast 32 % av börsbolagen för skriftliga loggböcker.34 Vi anser att den här 

uppgiften är alarmerande, eftersom vår åsikt är att loggboken är en grundpelare i att hantera 

insiderinformation. En viktig del i att ta kontroll över insiderinformationen är att föra 

loggböcker, och att föra dem noggrant.  

 

Av undersökningen framgår det att 94 % av börsbolagen meddelar personen som blivit 

upptagen i loggboken vad det innebär att vara loggad. Dock svarar 25 % att meddelande om 

att personen som loggats är loggad endast sker muntligen.35 Det här är väldigt oroväckande 

med tanke på att gällande lagstiftning stadgar att sådana meddelanden ska lämnas skriftligen. 

De ovan presenterade uppgifterna visar på att hanteringen av loggböcker sker väldigt 

slapphänt, och att kunskapen om lagreglerna angående insiderinformation och loggböcker är 

väldigt låg. Vi anser att det här beteendet är allvarligt. Vidare visar undersökningen att hela 

två tredjedelar av börsbolagen inte kräver en bekräftelse om att personen har fått vetskap om 

att denne är loggad.36 Vi är av den åsikten att en lämnad bekräftelse visar på insikt av såväl 

lagregler som informationen som personen har tagit del av. Det är av betydande vikt att 

information om loggning och bekräftelser av de loggade personerna, krävs och lämnas.  

 

En av de konstigaste uppgifterna som har kommit fram i undersökningen är, enligt vår 

mening, att börsbolagen tycker att det är betungande att föra loggböcker, samt att veta vad 

som ska tas upp i dessa.37 Vi har i denna uppsats, uppmanat att hantering av 

insiderinformation ska ske på ett korrekt sätt. Korrekt hantering av insiderinformation medför 

att bolaget kan skydda sig självt mot bland annat insiderbrott, negativ kurspåverkan och 

läckage. Vi har svårt att förstå att ett bolag kan bortse från något så viktigt som att föra 

loggböcker, för att det anser det som betungande. Informationen om vad som ska finnas i en 

loggbok är väldigt lättillgänglig genom Finansinspektionens vägledning till börsbolag (Dnr 

11-1971), samt genom lagtext.    

 

Som nämnt i avsnitt 5.1, anser vi att lagregeln som förbjuder ”otillbörligt röjande av 

insiderinformation” är väldigt viktig, eftersom vi, i vår argumentation vill skydda de personer 

som passivt få insiderinformation. En intressant statistik som vi har funnit visar att 

Finansinspektionen, år 2013, endast lämnat tre ärenden om misstänkt obehörigt röjande av 

insiderinformation vidare till åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Samma år var antalet 

                                                 
34 Elofsson, Sigurd (2013). Insiderinformation: hantering och kontroll. 1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sida 67-68. 
35 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 68. 
36 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 68.  
37 Elofsson, Sigurd (2013): a a sida 68. 
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misstänkta insiderbrott 164 stycken.38 För att kunna upptäcka misstänkt obehörigt röjande av 

insiderinformation måste vetskap om vem som lämnat informationen finnas, det är väldigt 

svårt att veta om bolaget inte för korrekta loggböcker över alla som har och får 

insiderinformation. För att kunna döma någon för insiderbrott krävs, enligt Tivox-målet, att 

informationen är av specifik natur, och, enligt Mobiclear-målet, att källan till informationen är 

känd för att styrka informationens karaktär. Det nu anförda innebär att det, för att kunna döma 

någon till obehörigt röjande av insiderinformation eller insiderbrott, är en stor fördel om 

korrekta loggböcker förs av börsbolagen.  

 

  

                                                 
38 http://finansinspektionen.se/Tillsyn/Statistik/Marknadsmissbruk/Anmalt-till-aklagare/ Hämtad: 2014-05-07 

http://finansinspektionen.se/Tillsyn/Statistik/Marknadsmissbruk/Anmalt-till-aklagare/
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9. Hur bör insiderinformation hanteras för statligt förtroendevalda? 

9.1 Vem är statligt förtroendevald? 

En förtroendevald person är någon som valts för att utföra ett särskilt uppdrag. Den 

förtroendevalde företräder sina väljare under perioden när uppdraget pågår, Riksdagens 

ledamöter är förtroendevalda och väljs vart fjärde år.39 De förtroendevalda ledamöterna i 

Riksdagen innehar sin position på grund av att de valberättigade i Sverige har visat sitt 

förtroende just för dem. Alla handlingar och beslut en förtroendevald företar kan komma att 

påverka allmänhetens förtroende för denne.    

 

9.2 Hur bör handel med finansiella instrument regleras för statligt 

förtroendevalda? 

Staten har insyn och intresse i många svenska bolag, det betyder att statligt förtroendevalda 

kan få insiderinformation genom sitt uppdrag. Det bör ligga i de förtroendevaldas intresse att 

undvika handel med finansiella instrument i sådana bolag, eftersom det med största 

sannolikhet, kan skada allmänhetens tillit för de förtroendevalda. Med det här menar vi, såklart 

inte, att de statligt förtroendevalda inte ska ha tillåtelse att handla med finansiella instrument, 

men, de bör kontrollera statens intresse i det aktuella bolaget innan handeln sker.  

 

De statligt förtroendevalda har samma rättigheter och skyldigheter som vilken annan 

medborgare i Sverige när de handlar med finansiella instrument, men på grund av att de 

innehar sin position tack vare alla väljare, bör de vara uppmärksamma på hur de handlar med 

finansiella instrument. Positionen som de har kan ge dem insyn och insiderinformation som 

andra medborgare inte har tillgång till, vi som har valt de förtroendevalda vill inte att de ska 

missbruka sin position för personlig vinning. Det är en känslig position att ha, som statligt 

förtroendevald, eftersom de ska verka för medborgarnas intresse.  

 

En statligt förtroendevald handlar med finansiella instrument, för en stor summa pengar, i ett 

bolag som han handlat i vid flertalet gånger tidigare. Några dagar efter handeln blir det 

offentliggjort att staten har ett intresse i det aktuella bolaget och kommer att skjuta till kapital. 

En intensiv debatt påbörjas i massmedia vidare den förtroendevalde hade insiderinformation 

vid tidpunkten för handeln. Han själv påstår att han inte haft kännedom om statens intresse.  

 

                                                 
39 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/fortroendevald/ Hämtad: 2014-04-29 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/fortroendevald/
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Vi vill inte att händelser, som den fiktiva ovan, ska ske, men vi vill heller inte att de 

förtroendevalda inte ska ha tillåtelse att handla med finansiella instrument. Hur ska då det här 

problemet lösas utan att skada de förtroendevaldas rättigheter och allmänhetens tillit?  

 

Vi föreslår att det förs en ”svart lista” över bolag som staten har intresse och insyn i. Då skulle 

det finnas en möjlighet för de förtroendevalda att kontrollera och få kännedom om i vilka 

bolag de bör undvika handel. På den ”svarta listan” ska det inte finnas någon specifik 

information om de aktuella bolagen, bolagen ska bara vara noterade. Den som arbetar med att 

föra och uppdatera listan ska inte heller ha någon insiderinformation om bolagen, utan bara 

veta att staten har intresse i dem. På det här sättet kan inte den som arbetar med ”svarta listan” 

göra sig skyldig till insiderbrott, genom att påverka någon att handla med finansiella 

instrument. När den förtroendevalda har fått vetskap om att bolaget finns noterat på ”svarta 

listan” ska det vara upp till denne om han eller hon vill gå vidare med handeln eller inte. Den 

”svarta listan” ska föras och uppdateras av en anställd administratör på Riksdagen, och ska på 

så sätt inte vara tillgänglig för de statligt förtroendevalda.  

 

Vi föreslår vidare att den som har fått vetskap om att ett bolag finns med på Riksdagens 

”svarta lista”, ska registreras. Registreringen medför att Riksdagen kan styrka utåt att en 

statligt förtroendevald som har handlat med finansiella instrument, och är misstänkt för 

insiderbrott, hade vetskap om att bolaget som denne handlat i fanns noterat på ”svarta listan”. 

Som nämnt ovan används systemet med den ”svarta listan” redan av värdepappersinstitut.  

 

En annan väg att gå kan vara att de statligt förtroendevalda ska omfattas av en 

anmälningsskyldighet. En sådan anmälningsskyldighet skulle innebära att de statligt 

förtroendevalda skulle vara tvungna att anmäla när de handlar med finansiella instrument. I 

nuläget fungerar anmälningsskyldigheten, i 4 § Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 

vissa innehav av finansiella instrument, på så sätt att en person med insynsställning i ett bolag 

måste anmäla förvärv och avyttringar i det aktuella bolaget. Anmälningarna sker, enligt 

samma paragraf, till Finansinspektionen. Vi anser att den lagstadgade anmälningsskyldigheten 

är positiv, det är ett bra sätt att ha transparens inom börsbolagen.  

 

En anmälningsskyldighet skulle vara ett bra alternativ för de statligt förtroendevalda också, för 

att de ska upprätthålla allmänhetens tillit. Problemet som uppstår med en 

anmälningsskyldighet för statligt förtroendevalda är hur denna ska utformas och drivas i 

praktiken. Ett alternativ kan vara att Regeringskansliet, dagligen, tar emot och publicerar 
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anmälningar om aktieinnehav för statligt förtroendevalda. Vi förstår att metoden med 

anmälningsskyldighet kan uppfattas som väldigt radikal. Argument emot denna är att en 

anmälningsskyldighet för statligt förtroendevalda kan inskränka på deras privatliv. Frågan som 

då får ställas är huruvida en förtroendevald i Riksdagen, på grund av sin position, ska vara 

beredd på att leva ett ännu mer offentligt liv. 

 

Med tanke på de svårigheter vi ser med att genomföra en anmälningsskyldighet för statligt 

förtroendevalda, anser vi att systemet med den ”svarta listan” skulle vara ett blygsammare val. 

Vi tror att ett sådant system också skulle vara lättare att genomföra och upprätthålla. En ”svart 

lista” kräver inte att de förtroendevalda ska anmäla sina innehav, det är endast ett förstärkt 

skydd för dem och allmänheten. 
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10. Källförteckning  

 

Offentligt tryck:  

1. Prop. 1984/85:157 med förslag till lag om värdepappersmarknaden.  

2. Prop. 1990/91:42. Regeringens proposition om insiderhandel.  

3. Prop. 2004/05:142. Marknadsmissbruk. 

4. Finansinspektionens skrivelse Dnr 11-1971. 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/60_Vagledning/B%C3%B6rsbolag/2013/vaglednin

g_2013_131016.pdf Hämtad: 2014-04-07 

5. Kommissionens genomförandedirektiv 2003/124/EG 

 

Vi har läst de ovan redovisade propositionerna på riksdagen.se.   
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