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Sammanfattning 
 

Utvecklingen på värdepappersmarknaden går fort framåt. Nya handelsplattformar och nya 

handelstekniker skapas, samtidigt som värdepappersmarknaden har globaliserats och därmed 

markant utökats. Denna utveckling skapar ett behov av en marknadsmissbruksreglering som 

är i fas med värdepappersmarknadens utveckling. Europaparlamentet och Europeiska rådet 

har därför antagit en marknadsmissbruksförordning, MAR, som hanterar administrativa sank-

tioner och som blev direkt tillämplig i Sverige den 3 juli 2016. Samtidigt antogs även ett nytt 

marknadsmissbruksdirektiv, MAD, som hanterar straffrättsliga sanktioner och som införliva-

des i svensk insiderlagstiftning fr.o.m. 1 februari 2017. I denna uppsats utreds, genom den 

traditionella juridiska metoden, förändringarna inom rättsområdet otillåten insiderhandel med 

anledning av MAR och MAD samt vilka rättsliga konsekvenser som följer och kan komma att 

följa av dessa förändringar.  

För att följa med i utvecklingen på värdepappersmarknaden har tillämpningsområdet för 

insiderregleringarna utvidgats till att utöver finansiella instrument på reglerad marknad, även 

omfatta finansiella instrument som är upptagna för handel på MTF- och OTF-plattformar. 

Därutöver har definitionen av insiderinformation ändrats jämfört med vad som tidigare var 

stadgat i svensk insiderlagstiftning. Rekvisit såsom ”specifik natur” och ”förnuftig investera-

re” har nu uttryckligen införts i lagtexten. Rekvisiten har även tidigare förelegat i svensk rätt 

men inte uttryckligen i legaldefinitionen. Föregående förändring kommer därmed troligtvis 

inte innebära några större rättsliga konsekvenser men ett förtydligande av rekvisiten torde 

förbättra förutsägbarheten av lagstiftningen.  

Gällande insiderhandelsförbudet medför de nya rättsakterna en förändring i svensk rätt 

som innebär att förbudet inte längre innefattar insiderinformation som person ”får”, utan nu-

mera insiderinformation som person ”har”. Förändringen innebär en bevislättnad för åklaga-

ren som inte längre behöver bevisa hur personen fått informationen. Vidare utvidgas insider-

handelsförbudet till att även omfatta förvärv eller avyttring på grund av rekommendation eller 

råd som baseras på insiderinformation samt ändring eller återkallning av lagd order efter er-

hållande av insiderinformation. De förevarande utvidgningarna fyller de luckor som inrymdes 

i tidigare lagstiftning.  

Specifika konsekvenser för bolag med noterade finansiella instrument som uppkommer i 

och med förändringarna på rättsområdet är det utökade ansvaret för förfaranden som i den nya 

regleringen benämns offentliggörande av insiderinformation, insiderförteckning och transak-

tioner av personer i ledande ställning, vilka nu även gäller för MTF-bolag och snart även för 

OTF-bolag. 

En slutsats som kan dras efter utredningen i denna uppsats är att förändringarna har place-

rat rättsområdet, som redan innan präglades av rättsosäker oklarhet, i en osäker mellanperiod, 

där tidigare rättspraxis och tolkning är obsolet och ny praxis och tolkning saknas. ESMA, 

liksom FI, arbetar med att räta ut oklarheterna och osäkerheten i tillämpningen genom att ge 

ut riktlinjer och hålla seminarier. Förhoppningen är att då denna mellanperiod är över ska en 

ny mer rättssäker och effektiv insiderreglering ha skapats. 
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Förkortningar  
 

2003 års MAD Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (Direktivet har upphävts ge-
nom Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014) 

 
2005 års MmL Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument (Författningen har upphävts genom SFS 2016:1307) 
 
AnmL Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument 
 
Ds Departementsserien 
 
Dir. Kommittédirektiv 
 
ESA-förordningen  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 no-

vember 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 
716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG 

 
ESMA European Securities and Markets Authority - Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten 
 

EU Europeiska Unionen 
 

FI    Finansinspektionen 
 

HD    Högsta domstolen  
 
KompL Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-

bruksförordning 
 

MAD Marknadsmissbruksdirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv nr 
2014/57/EU om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk 
 

MAR  Marknadsmissbruksförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 596/2014 om marknadsmissbruk och om upphävande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG 

 
MiFID  Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instru-

ment och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG 

 
MiFID II  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finan-

siella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 
2011/61/EU (lagstiftning för anpassning till Mifid II beräknas träda i kraft den 
3 januari 2018, enligt förslag från kommissionen) 

 
MmL Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden 

(marknadsmissbrukslagen) 
 
MTF    Multilateral Trading Facility – multilateral handelsplattform 

 
NJA    Nytt juridiskt arkiv 

 
OTC    Over the Counter 

 
OTF    Organised Trading Facility - organiserad handelsplattform 

 
Prop.   Proposition 

 
SOU    Statens offentliga utredningar  
 
VpmL   Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagsläget genomgår svensk insiderlagstiftning anpassningar med anledning av två nya EU-

rättsakter: marknadsmissbruksförordningen (MAR) och marknadsmissbruksdirektivet 

(MAD).
1
 Rättsakternas syfte är att säkra ett harmoniserat regelverk för marknadsmissbruk för 

aktörer på marknaden i Europa, höja skyddet för investerarna samt skapa ett ökat förtroende 

för värdepappersmarknaden. Lagstiftarens förhoppningar är även att förändringarna ska öka 

dragningskraften för kapitalanskaffning på värdepappersmarknaden för emittenter på till-

växtmarknaden för små och medelstora företag.
2
  

Att ha tillgång till insiderinformation är som att besitta förmågan att se framtiden i en kris-

tallkula. En person som har tillgång till insiderinformation har möjligheten att förutspå huru-

vida ett förvärv eller en avyttring av ett visst finansiellt instrument är fördelaktigt eller inte, 

utan det risktagande som den resterande marknaden, som inte innehar denna visshet, måste ta. 

Syftet med insiderlagstiftning är att motverka otillåten insiderhandel och främja att investera-

re på marknaden har tillgång till relevant, tydlig och snabb information, på lika villkor, så att 

de har bästa möjlighet att bedöma priser på de finansiella instrumenten som finns på markna-

den. Förtroendet för värdepappershandeln upprätthålls genom en god genomlysning av mark-

naden för finansiella instrument.
3
 God genomlysning av marknaden uppnås genom att inve-

sterarna får tillgång till den information som är nödvändig för att de ska kunna fatta välgrun-

dade investeringsbeslut.
4
  

Det handlar om en rättviseaspekt att alla investerare på marknaden ska ha möjlighet att 

agera på samma villkor. Det föreligger en orättvisa i att en person i insynsställning med till-

gång till avgörande insiderinformation använder informationen för att göra transaktioner i 

syfte att tjäna pengar utan större risktagande.
5
 Vid bristande rättvisa beträffande spelreglerna 

på marknaden är risken stor att investerare tappar förtroendet och därför vänder sig till andra 

marknader där det föreligger lika konkurrensvillkor mellan aktörerna.
6
 När investerare inte 

längre anser att information om bolagen eller handeln är rättvisande på grund av exempelvis 

utnyttjande av insiderinformation förloras förtroendet för aktiemarknaden i det avseendet att 

den inte på ett rättvisande sätt återspeglar aktörernas förväntningar om bolagets intjänings-

förmåga.
7
 Minskat förtroende resulterar med stor sannolikhet i minskad marknadsomsättning 

vilket i slutändan leder till en försämrad marknadseffektivitet.  En sådan utveckling skulle ha 

negativ påverkan på samhällets ekonomi och vara till skada för en fortsatt god riskkapitalför-

sörjning.
8
 Personer som utför transaktioner på basis av insiderinformation tar inte hänsyn till 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk och om upphävande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 

2004/72/EG (Marknadsmissbruksförordningen)(MAR); Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU 

om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (Marknadsmissbruksdirektivet)(MAD). 
2
 Prop. 2016/17:22, s. 353. 

3
 Finansinspektionen, Vägledning Börs- och MTF-bolag, 2016-10-03, 

http://www.fi.se/contentassets/0ad00bbd1416462e9bea0760a05da925/vaglednbors_mtf_7okt2016.pdf, s. 6. 
4
 SOU 2006:50, s. 289. 

5
 Prop. 2004/05:142, s. 40. 

6
 Prop. 1990/91:42, s. 38. 

7
 SOU 2004:47, s. 11. 

8
 Prop. 1990/91:42, s. 38. 

http://www.fi.se/contentassets/0ad00bbd1416462e9bea0760a05da925/vaglednbors_mtf_7okt2016.pdf
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att andra investerare på marknaden kan påverkas negativt av deras agerande. Detta medför ett 

marknadsmisslyckande.
9
  

Det finns även viss argumentation mot behovet av en insiderlagstiftning. Ett av de grund-

läggande argumenten bland kritikerna är att ingen skadas av insiderhandel och att det därför 

är olämpligt att lagstifta mot det.
10

 Vissa kritiker förespråkar att aktiepriset drivs till dess kor-

rekta värde genom insiderhandel och att det pris som skulle vara om all information fanns 

tillgänglig skulle vara det korrekta priset.
11

 Vid ett insiderförbud handlar ingen innan insider-

informationen är offentliggjord vilket leder till en brant stigning av aktiepriset och att ingen 

successiv prisförändring sker.
12

 Förbudet riskerar således att få aktörerna att handla till ett 

oriktigt pris vilket kan resultera i sämre beslut och ineffektivitet på marknaden. Ur ett natio-

nalekonomiskt perspektiv anses insiderhandel bidra till en effektivare marknad i och med att 

det medför en effektivare informationsspridning. Att insiderhandel skulle innebära effektivare 

informationsspridning baseras bl.a. på den s.k. signalteorin som innebär att när exempelvis en 

insider
13

 köper aktier sänder detta ut signaler som fångas upp av marknaden som sedan agerar 

på detta som om den hade tillgång till insiderinformationen.
14

 Marknadens effektivitet avgörs 

utifrån bl.a. hur snabbt ny information avspeglas i aktiekursen.
15

  

Invändningar som riktas mot ovan nämnda argument mot insiderhandelsförbudet är att pri-

set på det finansiella instrumentet inte kommer att uppnå sitt ”rätta” värde förrän insiderhan-

deln har skett. Därmed sker handeln med insiderinformation till en kurs som ligger under det 

verkliga värdet och aktiekursen blir således artificiell fram tills dess en anpassning sker. Det 

skulle innebära en snabbare prisjustering om bolag istället kontinuerligt och omgående publi-

cerar ny information, än om insiderhandel vore tillåten vilket således skulle resultera i en för-

dröjd prisjustering.
16

 

Argument mot insiderlagstiftning förs även gällande definitionsproblematik av begreppet 

insider samt att insiderhandel är svårt att bevisa. På grund av att insiderhandel är straffrättsligt 

reglerat ställs höga beviskrav vilket resulterar i att det är svårt att få en fällande dom. Detta 

riskerar att lämna lagen urholkad och i de fall lagen inte har någon effekt riskerar den snarare 

att påverka allmänhetens förtroende för lagen negativt.
17

 Att tillåta insiderhandel riskerar dock 

medföra en bristande respekt och trovärdighet för det rättsliga systemet. Allmänheten kan 

anse att lagstiftaren avstår från att ingripa mot samhällets ekonomiskt starkare grupper, då det 

många gånger är denna grupp som har tillgång till och kan utnyttja insiderinformation till 

ekonomisk vinning på bekostnad av de ekonomiskt svagare grupperna.
18

  

Diskussionen kring huruvida insiderreglering behövs eller inte har främst skett mellan ju-

rister som är för och ekonomer som är mot insiderreglering. Juristernas argument är att insi-

                                                 
9
 Prop. 2004/05:142, s. 41. 

10
 Löfmarck, Madeleine, Insiderbrott och svindleri – en studie av straffrättslig reglering till 

skydd för värdepappersmarknaden i USA och Sverige, Juristförlaget, Stockholm, 1988, s. 29. 
11

 SOU 2004:69, s. 12. 
12

 Manne, Henry G, Insider Trading and the Stock Market, Free Press, New York, 1966, s. 189 ff. 
13

 En insider är en person som innehar insiderinformation.  
14

 Bernhardt, Dan, Hollifield, Burton & Hughson, Eric, Investment and insider trading, The Review of Financial 

Studies, vol. 8, no. 2, 1995, pp. 501–543, s. 501. 
15

 Nilsson, Mats, Insiderlagen, Stiftelsen för Börsrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 15. 
16

 Nilsson, s. 15. 
17

 Af Sandeberg, Catarina, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus, Uppsala, 2002, s. 28. 
18

 Löfmarck, s. 36. 
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derreglering behövs för att säkra att handeln på värdepappersmarknaden är rättvis samt för att 

upprätthålla marknadens integritet.
19

 Ekonomerna argumenterar däremot för att bedömningen 

ska göras ur en ekonomisk synvinkel, där effektivitet är av största relevans och där objektiv 

bedömning ska göras snarare än en bedömning med hänsyn till moraliska aspekter.
20

  

Insiderhandel har varit reglerad i svensk rätt sedan 1970-talet.
21

 Dock infördes inte ett di-

rekt förbud mot insiderhandel förrän år 1985.
22

 Sedan den första regleringen trädde i kraft har 

rättsområdet varit föremål för flertalet omfattande reformer. År 1989 implementerades EU:s 

insiderdirektiv
23

 i svensk insiderlagstiftning och rättsområdet har sedan dess till stor del styrts 

av utvecklingen inom EU. Det har dock visat sig svårt att skapa ett enhetligt regelverk som 

inte ger upphov till regelarbitrage
24

. Medlemsstaterna uppvisade tidigare betydande olikheter i 

sin insiderlagstiftning. Olikheterna innebar möjligheter att kringgå lagstiftning genom att begå 

ett insiderbrott i annan medlemsstat med lägre sanktioner eller annan brottsrubricering gällan-

de den aktuella handlingen. Uppfattningen av den tidigare svenska insiderlagstiftningen är att 

den var oklar och gav upphov till oförutsägbarhet. Problematiken låg i vaga rekvisit och höga 

beviskrav.
25

 Bristerna i den tidigare insiderlagstiftningen medförde problem för domstol, till-

synsmyndighet samt aktörer på marknaden genom att det skapade osäkerhet i hur lagen skulle 

tillämpas och vad som utgjorde olagligt beteende. Tillika har visats en trend med ökat antal 

misstänkta insiderbrott men med en låg mängd fall som leder till fällande dom.
26

 Behovet av 

en reviderad insiderreglering låg även i att den tidigare insiderlagstiftningen inte innebar en 

tillräcklig reglering av rättsområdet då omfattande utveckling har skett som resulterat i nya 

marknadsplatser, nya finansiella instrument och ny handelsteknik. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och analysera de rättsliga förändringar som skett 

och eventuellt kommer att ske inom den svenska insiderlagstiftningen avseende otillåten insi-

derhandel i och med EU:s nya marknadsmissbruksdirektiv och marknadsmissbruksförord-

ning. Fokus ligger på de större allmänna förändringarna på området men med särskilt beak-

tande av vissa specifikt snåriga praktiska frågor inom den nya regleringen.  

De två övergripande frågeställningarna är: 

 

(i)  vilka de stora förändringarna är i rättsläget gällande otillåten insiderhandel på värde-

pappersmarknaden i och med tillkomsten av marknadsmissbruksdirektivet och mark-

nadsmissbruksförordningen, samt  

                                                 
19

 Se t.ex. Löfmarck. 
20

 Se t.ex. Manne. 
21

 Lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav. 
22

 Lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden. 
23

 Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel. 
24

 Regelarbitrage uppkommer när exempelvis investerare söker dra nytta av inkonsekvens i finansiell reglering. 

Dessa inkonsekvenser kan vara resultatet av kontrasterande reglering i olika länder. 
25

 Se t.ex. Knuts, Mårten, Utvärdering av det svenska insiderhandelsförbudet, Finansmarknadskommitténs Rap-

port nr 9, december 2011. 
26

 Finansinspektionen, anmält till åklagare, http://www.fi.se/sv/publicerat/statistik/marknadsmissbruk/anmalt-till-

aklagare-sedan-1998/; Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2016, 

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/%c3%85rsredovisningar/Arsredovisning%20EBM%202016.p

df, s. 23. 

http://www.fi.se/sv/publicerat/statistik/marknadsmissbruk/anmalt-till-aklagare-sedan-1998/
http://www.fi.se/sv/publicerat/statistik/marknadsmissbruk/anmalt-till-aklagare-sedan-1998/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/%c3%85rsredovisningar/Arsredovisning%20EBM%202016.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/%c3%85rsredovisningar/Arsredovisning%20EBM%202016.pdf
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(ii)  vilka rättsliga konsekvenser dessa förändringar fått och kommer att få i den svenska 

insiderlagstiftningen.  

 

Inom ramen för frågeställningarna behandlas förändringen av definitionen av insiderinforma-

tion och insiderhandelsförbudet samt viktiga förändringar inom insiderrätten för bolag med 

noterade finansiella instrument. 

 

1.3 Avgränsningar 

Marknadsmissbruk är den förenade benämningen på otillåten insiderhandel, röjande av insi-

derinformation och otillbörlig marknadspåverkan.
27

 Uppsatsen kommer att begränsas till att 

enbart utreda otillåten insiderhandel. Övrig reglering inom marknadsmissbruk gällande mark-

nadsmanipulation, röjande av insiderinformation samt s.k. visselblåsare kommer inte att berö-

ras. Syftet med uppsatsen är att utreda förändringarna inom just otillåten insiderhandel och 

därmed blir resterande delar av marknadsmissbruksområdet irrelevanta.  

Uppsatsen behandlar i huvudsak rättsläget som det ser ut idag och den nya regleringen. Det 

görs ingen mer djupgående genomgång av den tidigare insiderlagstiftningen utöver vissa jäm-

förelser för att visa på förändringarna som skett på rättsområdet och de delar som fortfarande 

har relevans för dagens insiderreglering. En mer genomgående förklaring av tidigare lagstift-

ning saknar relevans för uppsatsens syfte.   

Förändringarna på rättsområdet otillåten insiderhandel med anledning av MAR och MAD 

har påverkat flertalet lagar inom det svenska rättssystemet.
28

 I uppsatsen har fokus lagts på de 

större förändringarna i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-

marknaden (MmL) vilket är den lagstiftning som i störst omfattning berör förändringarna 

inom uppsatsens syfte.  

En viktig källa för aktörer på rättsområdet är den självreglering som finns.
29

 För Sveriges 

del gäller marknadsplatsernas egna regelverk, t.ex. Nasdaq Stockholms regelverk för emitten-

ter. Självklart innebär tillkomsten av MAR och MAD att förändringar även sker i dessa regel-

verk, förändringarna kommer dock inte att beröras i uppsatsen. 

Det finns ett antal rättsekonomiska aspekter när det gäller otillåten insiderhandel. Enstaka 

aspekter berörs exempelvis i bakgrundsavsnittet (se ovan 1.1) vid diskussionen för eller mot 

insiderlagstiftning. Uppsatsen är inte skriven ur ett rättsekonomiskt perspektiv och därför görs 

en avgränsning från att vidare gå in på dessa ekonomiska aspekter och i den fortsatta fram-

ställningen behandlas ämnet ur ett rent rättsvetenskapligt perspektiv.  

I uppsatsen kommer inte de förändringar som skett gällande sanktioner och straff på områ-

det att beröras djupare. T.ex. har det införts strängare straffrättsliga sanktioner för otillåten 

insiderhandel med exempelvis fängelsestraff för grovt insiderbrott på högst sex år istället för 

fyra år som gällde enligt tidigare reglering.
30

 Även möjligheter till administrativa sanktioner 

                                                 
27

 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten, Börsrätt, 3 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 247.  
28

 T.ex. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) och lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 

vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). 
29

 Sevenius/Örtengren, s. 94. 
30

 2 kap. 1 § MmL, jmf. 2 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-

strument (2005 års MmL). 
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är en nyhet inom svensk insiderreglering.
31

 Det reformerade sanktionssystemet för mark-

nadsmissbruk är dock omfattande och hade kunnat utgöra ämne för en separat uppsats och har 

därför valts att avgränsas från i uppsatsen.
32

  

 

1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen krävs en noga utvald metod och tillvägagångssätt. Rättsve-

tenskap byggs upp av en sammanvägning av rättskällor och den fria juridiska argumentatio-

nen, men det är metoden som är avgörande för om arbetet ska betecknas som vetenskapligt.
33

  

Vid val av metod är undersökningsobjektets karaktär avgörande. Av tradition har många 

rättsvetenskapliga arbeten utförts med den s.k. rättsdogmatiska metoden.
34

 Denna uppsats 

handlar i allra högsta grad om att fastställa gällande rätt, vilket rättsdogmatiken förespråkar. 

Dock är dogmatiken sträng gällande möjligheten att blicka framåt,
35

 vilket inte stämmer över-

ens med uppsatsens syfte. Jag väljer på grund av detta att istället använda den bredare tradi-

tionella juridiska metoden som innebär en kritisk och analytisk utredning av rättskällehierar-

kins vedertagna rättskällor.
36

 De vedertagna rättskällorna i det svenska rättssystemet är hu-

vudsakligen lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
37

 

I det svenska rättssystemet, liksom inom EU-rätten, intar lagen respektive rättsakten den i 

särställning främsta platsen bland rättskällorna.
38

 Den aktuella lagstiftningen som har grans-

kats i uppsatsen är främst MAR och MAD, samt den nya MmL. Inom EU-rätten har förarbe-

tena inte samma roll som svenska förarbeten utan kan endast användas som vägledning för att 

tolka ändamålet med rättsakterna.
39

 EU-rättsakterna är därför desto mer relevanta och vägle-

dande i tolkning av gällande rätt och har i uppsatsen haft en viktig innebörd. EU-rätten ska 

tolkas utifrån en gemensam EU-rättslig metod och inte utifrån den svenska rättskälleläran. 

Den EU-rättsliga metoden innefattar en ändamålsorienterad (teleologisk) tolkning. När flera 

olika tolkningar av en bestämmelse är möjliga så ska den tolkning som är mest förenlig med 

bestämmelsens syfte väljas.
40

 Bestämmelserna i MAR och MAD har därför i uppsatsen tol-

kats i ljuset av deras syfte, dvs. att förbättra investerarskyddet och upprätthålla marknadens 

integritet.
41

 Det är även vedertaget att vid tolkning av EU-rätten studera formulering i någon 

annan språkversion av rättsakterna för vägledning, då alla språkversioner av rättsakten är av 

samma värde.
42

 

                                                 
31

 Artikel 31, 32 MAR; 4 kap. 1 § MmL. 
32

 För djupare kunskap gällande det reformerade sanktionssystemet avseende marknadsmissbruk se bl.a. prop. 

2016/17:22, s. 97. 
33

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 13 f. 
34

 Se bl.a. Sandgren, s. 53. 
35

 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt, Jure, Visby, 2001, s. 27 ff. 
36

 Sandgren, s. 35 ff. 
37

 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, s. 311 ff. 
38

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Norstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 287.  
39

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 

uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 113 ff. 
40

 Hettne/Otken, s. 36. 
41

 Artikel 1 MAR, artikel 1.1 MAD. 
42

 Hettne/Otken, s. 160. 
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Förarbetena är i praktiken kanske den mest betydelsefulla rättskällan vid sidan av lagen en-

ligt den svenska rättskällehierarkin.
43

 Propositionen 2016/17:22 Effektiv bekämpning av 

marknadsmissbruk har gett insikt i de praktiska problem som lagstiftaren varit särskilt tvung-

en att ta ställning till och de motiv lagstiftaren haft för att utforma bestämmelserna på det sätt 

som skett. Propositionen redogör för de större förändringarna som skett inom den svenska 

insiderlagstiftningen med anledning av MAR och MAD. I uppsatsen har fokus specifikt lagts 

på lagstiftarens förklaring kring skälen för utformningen av den nya MmL som stiftats med 

anledning av MAR och MAD. Äldre förarbeten gällande insiderlagstiftningen har använts i 

syfte att få djupare förståelse för syftet med insiderreglering och få förståelse för regleringens 

utformning innan förändringarna med anledning av MAR och MAD genomfördes.  

I uppsatsen har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (European Securiti-

es and Markets Authority, ESMA) publikationer av riktlinjer, artiklar och Questions and 

Answers (Q&A) används som underlag. ESMA har fått rollen som den organisation som ska 

hjälpa till att klargöra det nya rättsområdet.
 
MAR bemyndigar ESMA att utveckla riktlinjer 

gällande tillämpning och omfattning av bestämmelser i MAR.
44

 

ESMA är en tillsynsmyndighet som ansvarar för finansiell tillsyn inom EU och organisa-

tionen tilldelas befogenheter i enlighet med ESA-förordningen
45

. ESMA bistår Europeiska 

kommissionen med rekommendationer och information gällande lämpliga finanstekniska lös-

ningar vid utformning av rättsakter samt har en viktig rådgivningsfunktion vid utformandet av 

tekniska standarder och delegerade förordningar. Utöver detta har ESMA en självständig 

funktion att utforma guidelines och rekommendationer vars syfte är att vidare harmonisera 

tillämpning av de finansiella regelverken.
46

 ESMA kan inte utfärda formellt bindande regler, 

utan de riktlinjer som utfärdas av ESMA har rättslig betydelse likvärdig med svenska allmän-

na råd.
47

 Allmänna råd är rekommendationer för hur författning kan tillämpas och visar ett 

önskvärt sätt att handla för att uppnå en enhetlig rättstillämpning, dock är det fritt att välja ett 

annat handlingssätt så länge visst resultat uppnås.
48

 Genom ESA-förordningen anses dock 

rekommendationer och riktlinjer som riktar sig till behöriga myndigheter eller finansinstitut 

innebära en direkt skyldighet att, med alla medel som finns tillgängliga, följa dessa rekom-

mendationer och riktlinjer.
49

  

I uppsatsen används visst material från finansinspektionen (FI). Enligt MAR ska varje 

medlemsstat utse en behörig myndighet som ska övervaka att bestämmelserna i förordningen 

följs, fullgöra de uppgifter som förordningen anger samt besluta om sanktioner.
50

 FI har av 

                                                 
43

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2 uppl., Iustus, Uppsala 1993, s. 121. 
44

 Se t.ex. artikel 7.5 och 17.11 MAR; ESMA, Market abuse and accepted market practices, 

https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse. 
45

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 

716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (ESA-förordningen). 
46

 Artikel 8 ESA-förordningen 1095/2010. 
47

 Artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; Finansinspektionen, Jespersson, Marie, Genom-

förande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer, FI Dnr 12-12289, 2013-02-

08, http://www.fi.se/contentassets/24cf0b80449149f7bace96c7299c9044/pm-eu-riktlinjer-18feb2013.pdf, s. 1. 
48

 Prop. 1975/76:112, s. 66. 
49

 Artikel 16 ESA-förordningen 1095/2010. 
50

 Artikel 22 MAR. 

https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse
http://www.fi.se/contentassets/24cf0b80449149f7bace96c7299c9044/pm-eu-riktlinjer-18feb2013.pdf
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lagstiftaren valts som behörig myndighet enligt MAR.
51

 Genom att följa FI:s webb-forum har 

möjlighet funnits att ta del av seminarier som FI har hållit för att besvara allmänhetens frågor 

kring den nya regleringen. Det har även varit givande att ta del av olika vägledningsrapporter 

och artiklar som publicerats av FI för klargörande av rättstillämpningen.   

Material från ESMA samt FI är s.k. tolkningsmaterial vid tillämpning av MAR och MAD. 

Materialet är utformat som allmänna råd gällande hur reglerna kan eller bör tillämpas och 

även om de inte är juridiskt bindande bör de så långt som möjligt följas. Därför anses de ha 

tillräcklig tyngd för att utgöra underlag i denna uppsats. 

Vid urval av de specifika frågor gällande viktiga förändringar inom insiderrätten för bolag 

med noterade finansiella instrument som upptas i uppsatsen, har tolkningsmaterial från ESMA 

och FI varit utgångspunkten. ESMA och FI är viktiga aktörer inom den svenska insiderrätten 

och är som förklarats ovan de som valts ut att hjälpa klargöra eventuell oklarhet inom föränd-

ringarna på rättsområdet. De specifika frågor som upptas i uppsatsen är således de frågor som 

ESMA och FI särskilt har uppmärksammat och vilka ansetts nödvändiga att utveckla ytterli-

gare. De specifika förändringarnas relevans har kommit till uttryck genom det utrymme som 

getts till frågorna i jämförelse med andra frågor. Exempelvis har flertalet specifika riktlinjer 

getts ut, seminarier hållits samt ytterligare klargöranden publicerats gällande dessa specifika 

frågor. Anledningen till detta torde ligga i frågornas relevans för bolag med noterade finansi-

ella instrument samt att de tillhör de förändringar som kanske kommer ha större inverkan på 

marknaden.  

I och med att MAR och MAD trädde i kraft den 3 juli 2016 och att den svenska lagstiftning 

som blev resultatet av anpassningen efter dessa rättsakter trädde i kraft den 1 februari 2017, 

finns i skrivande stund ett obefintligt utbud av rättspraxis att tillgå gällande de nya bestäm-

melserna.
52

 Dock har viss äldre praxis som har relevans vid jämförelse mellan tidigare och ny 

lagstiftning använts i uppsatsen, så som det s.k. Spector Photo-målet
53

 och det s.k. Tivox-

fallet
54

. Underrättspraxis
55

 har använts vid ett tillfälle i uppsatsen, enbart i syfte att visa på ett 

typexempel av insiderbrott. 

Rättslig doktrin och rättsvetenskapliga artiklar har enbart använts i begränsad omfattning i 

uppsatsen. Bristen på relevant doktrin beror på att förändringarna på rättsområdet skett så pass 

nyligen att rättsvetenskapen ännu inte hunnit beröra det i någon bredare bemärkelse. Doktri-

nen har mestadels använts för att utröna underliggande syfte med insiderlagstiftning och för 

mer deskriptiva delar av rättsområdet i allmänhet. 

En av de övergripande frågeställningarna är att utreda vilka rättsliga konsekvenser föränd-

ringarna med anledning av MAR och MAD fått och kommer att få i den svenska insiderlag-

stiftningen. I analysen av de rättsliga konsekvenserna så utreds bl.a. hur förändringarna på-

verkar rättssäkerheten med lagstiftningens förutsägbarhet.  

 

                                                 
51

 1 kap. 2 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 

(KompL). 
52

 Bl.a. KompL och MmL. 
53

 Mål C-45/08 Spector Photo Group NV och Chris Van Raemdonck mot Commissie voor het Bank-, Financie- 

en Assurantiewezen (CBFA). 
54

 NJA 2008 s. 292, Tivox-fallet. 
55

 Kristianstads tingsrätts dom 00-11-07 i mål B 1059-00, Åhus glass. 
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1.4.1 Etiska överväganden 

Vid behandling av material i en uppsats bör reflekteras över vissa etiska överväganden. Vid 

forskning i Sverige finns ett allmänt accepterat förfarande för etisk bedömning och reflektion. 

Forskning som involverar människor är reglerad genom lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Lagen ska bl.a. tillämpas på sådan forskning som innefattar 

behandling av känsliga personuppgifter eller sådan forskning som berör lagöverträdelser.
56

 

Lagstiftningen gällande etikprövning exkluderar dock uttryckligen arbeten som utförs av stu-

denter inom ramen för högskoleutbildning.
57

 Anledningen till detta ligger troligtvis i rent 

praktiska aspekter då arbetsbelastning för etikprövningsnämnderna skulle bli alldeles för be-

tungande om den även skulle innefatta studentuppsatser. Istället ligger ansvaret för etiska 

överväganden i hög grad på studenten själv och trots att studentuppsatser är exkluderade från 

lagen så är etiska överväganden ett viktigt moment i uppsatsskrivandet. Här aktualiseras nor-

mer gällande respekt för integritet. Utav respekt för aktuella personers integritet har i de rätts-

fall som behandlats i uppsatsen använts funktionerna som de personer som figurerar i målen 

uppfyller för att undvika att använda personernas namn. Uppsatsen är skriven med ett källkri-

tiskt perspektiv med användning enbart av vedertagna, trovärdiga källor.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel. Det inledande kapitlet introducerar uppsatsens innehåll. 

I kapitel två följer en genomgång av insiderlagstiftningen inom EU och Sverige. Kapitlet in-

leds med en övergripande deskriptiv del gällande vad som innefattar otillåten insiderhandel. 

Vidare ges en förklaring till varför det förelåg ett behov av förändring på området och vilka 

nya regleringar som förändringarna har resulterat i. Detta följs av en generell orientering i de 

nya EU-rättsakterna MAR och MAD vars tillkomst har varit upphov till förändringarna på 

rättsområdet. Vid genomgången av den nya MmL som följer framhävs de större förändringar-

na som skett från tidigare lagstiftning med inslag av mer specifika praktiska frågor kring den 

nya regleringen. Här behandlas bl.a. förändringen av definitionen av insiderinformation och 

insiderhandelsförbudet. I tredje kapitlet av uppsatsen riktas uppmärksamheten till mer speci-

fika konsekvenser som anpassningen av svensk insiderlagstiftning har för bolag med noterade 

finansiella instrument. Denna del av uppsatsen är inspirerad av de frågor som har fått störst 

uppmärksamhet på frågeforum, på seminarier och i riktlinjerapporter inom organisationer på 

området såsom ESMA och FI. Analys av förändringarna på rättsområdet samt analys av för-

ändringarnas rättsliga konsekvenser sker löpande i uppsatsen med fokus på de lege lata. Dock 

förekommer det ett visst perspektiv de lege ferenda gällande särskilda delar där lagstiftningen 

kan anses inneha vissa brister. I sista kapitlet knyts säcken ihop i en sammanfattande diskus-

sion och redovisning av de slutsatser som dragits i uppsatsen. 

                                                 
56

 3 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
57

 2 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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2 Insiderlagstiftningen i EU och Sverige 
 

2.1 Inledning 

Den 3 juli 2016 började två nya EU-rättsakter att gälla, MAR samt MAD. EU-rättsakterna 

innebar förändringar på rättsområdet otillåten insiderhandel. I det här kapitlet behandlas insi-

derlagstiftningen i EU och Sverige vilket således innefattar en genomgång av de nya bestäm-

melserna i MAR samt MAD:s genomslag i den svenska insiderlagstiftningen. Det sker en 

genomgående analys av de rättsliga konsekvenser som förändringarna resulterar i. 

 

2.2 Otillåten insiderhandel 

Insiderinformation betyder, förenklat uttryckt, information som inte är offentlig och som på-

verkar priset på ett finansiellt instrument, t.ex. aktier. Den person som besitter insiderinforma-

tion vet därmed mer än vad resten av marknaden gör.
58

 Anställda på värdepappersinstitut får 

t.ex. ofta tillgång till information gällande ett börsnoterat bolag
59

 innan informationen har 

offentliggjorts för allmänheten. Information såsom planer gällande nyemission, utgivande av 

obligationer eller förvärv av andra bolag är kurspåverkande och innebär således fördel för den 

som ska handla aktier.
60

 Ett informationsövertag är för finansmarknadens aktörer en chans att 

tjäna pengar. All information som finns tillgänglig prissätts med hög hastighet på marknaden. 

Den aktör som då innehar unik kurspåverkande information om ett börsnoterat bolag har ett 

övertag då aktören kan använda informationen för att köpa t.ex. aktier i bolaget om informa-

tionen är kurshöjande, eller sälja aktier i bolaget om informationen är kurssänkande. På detta 

sätt kan de utnyttja informationen som marknaden i övrigt inte har tillgång till och tjäna peng-

ar på det.
61

 Naturligt görs den bästa affären, med stor vinst och lågt risktagande, baserat på 

information som den handlande parten har, men som övriga parter inte känner till. Insider-

handel bedrivs när någon förvärvar eller avyttrar det finansiella instrument som insiderinfor-

mationen rör.
62

  

Det förekommer både tillåten och otillåten insiderhandel. Vid tillåten insiderhandel köper 

eller säljer en person med god insyn i ett noterat bolag, t.ex. en VD, exempelvis aktier i bola-

get, fast utan tillgång till kurspåverkande information, s.k. insiderinformation. Otillåten insi-

derhandel innebär att någon köper eller säljer exempelvis aktier med tillgång till insiderinfor-

mation som ännu inte nått marknaden.
63

 Ett typexempel på olaglig insiderhandel är t.ex. om 

en styrelseordförande i ett bolag säljer sina aktier i samma bolag. Vid tidpunkten för försälj-

ning så visar emissionsrapporten en förutsagd vinst för bolaget. Dock meddelar bolaget i ett 

pressmeddelande några dagar senare ett kraftigt försämrat resultat, som snarare tyder på en 

förlust för helåret. Följande dag rasar bolagets aktiekurs. Styrelseordföranden har härmed 

                                                 
58

 Elofsson, Sigurd, Engstedt, Robert, Falck, Mattias & Ljung, Fredrik, Insiderinformation: Hantering och kon-

troll, Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 15. 
59

 Ett börsnoterat bolag är ett bolag som har registrerat sig för handel hos en börs såsom Nasdaq OMX Stock-

holm och NGM Equity. 
60

 Anjou, Mattias & Oxenstierna, Gabriel C., Specialister på värdepappersmarknaden: kunskap för Swedsecs 

licensiering, Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 419.  
61

 Sevenius/Örtengren, s. 247. 
62

 Elofsson m.fl., s. 15. 
63

 Sevenius/Örtengren, s. 247 f. 
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gjort en vinning genom att utnyttja insiderinformation som ännu inte var offentliggjort genom 

att avverka sina aktier innan aktiekursen rasade på grund av den aktuella insiderinformatio-

nens offentliggörande.
64

 

 

2.3 Förändringar inom insiderregleringen 

Insiderlagstiftningen är ett rättsområde som undergår stora förändringar i dagsläget. Europa-

parlamentet och rådet antog den 16 april 2014 en marknadsmissbruksförordning, MAR, vars 

syfte är att modernisera medlemsländernas marknadsmissbrukslagstiftning. I samband med 

antagandet av MAR antogs även ett nytt marknadsmissbruksdirektiv, MAD, vars syfte är att 

komplettera MAR och säkra att förordningens bestämmelser blir effektivt genomförda.
65

 

Fr.o.m. 3 juli 2016 är MAR direkt tillämplig i Sverige och enligt MAD skulle även de be-

stämmelser i lagar och författningar som krävs för att följa direktivet varit antagna och offent-

liggjorda vid detta datum.
66

 Dock har anpassning av den svenska marknadsmissbrukslagstift-

ningen med anledning av MAD och MAR inneburit många komplicerade frågeställningar att 

ta ställning till. Detta har medfört att all anpassad lagstiftning som var nödvändig inte kunde 

antas till den tidpunkt som krävdes av de båda EU-rättsakterna.
67

 För att marknadsaktörerna 

ändå skulle kunna följa MAR och för att FI skulle kunna utöva tillsyn över MAR:s efterlev-

nad antogs vissa lagändringar av riksdagen som trädde i kraft den 3 juli 2016.
68

 Exempelvis 

trädde ändringarna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument (AnmL) i kraft redan vid detta datum.
69

 

De fullständiga förändringarna på rättsområdet trädde i kraft den 1 februari 2017. En för-

ändring som genomfördes var en ny lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s marknadsmissbruksförordning, vilken innehåller bestämmelser om utredningsbefogen-

heter och de, av MAR, föreskrivna administrativa sanktioner som medlemsstaterna måste in-

föra. Även en ny lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden 

stiftades. Lagen omfattar de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra MAD. 

Ett behov av att modifiera marknadsmissbruksregleringen uppkom i och med den snabba 

utveckling som skett på värdepappersmarknaden på senare tid. Värdepappersmarknaden har 

globaliserats och utvecklingen på området har resulterat i nya former av finansiella instrument 

och tjänster. Det har även etablerats nya handelsplatser och plattformar på den finansiella 

marknaden, såsom multilaterala handelsplattformar (MTF:er)
70

 och organiserade handelsplatt-

formar (OTF:er)
71

 som omfattar over-the-counter handeln (OTC)
72

 samt s.k. swap-

                                                 
64

 Exemplet är baserat på Kristianstads tingsrätts dom 00-11-07 i mål B 1059-00, Åhus glass. 
65

 Skäl 23 MAD. 
66

 Gällande MAR se artikel 39.2 MAR; Prop. 2016/17:22, s. 57. Gällande MAD se prop. 2016/17:22, s. 71. 
67

 Regeringskansliet, Tidsplan för några lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/.  
68

 Se Prop. 2015/16:120. 
69

 Prop. 2016/17:22, s. 57.  
70

 MTF-plattform är ett handelssystem som tillhandahålls och organiseras av ett värdepappersföretag eller av en 

börs och som är direkt eller indirekt tillgänglig för flera aktörer som sammanförs i köp- och säljintresse av finan-

siella instrument så det leder till avslut. De krav som ställs på värdepapper som handlas på en MTF-plattform är 

lägre än de krav som ställs på värdepapper som handlas på en reglerad marknad. Artikel 4.1 p. 22 MiFID II; 1 

kap. 5 § p. 12 VpmL; Se t.ex. Anjou/Oxenstierna, s. 250.  
71

 OTF-plattform är ett handelssystem som är direkt eller indirekt tillämplig för flera aktörer, som inte är en re-

glerad marknad eller en MTF-plattform och, inom vilket köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade fi-

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/
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transaktioner
73

. Det har även utvecklats nya tekniska lösningar såsom exempelvis högfre-

kvenshandel. Utvecklingen har skapat en efterfrågan av ny reglering på värdepappersmarkna-

den inom hela Europa. Även den omfattande utvecklingen på råvarumarknaden och derivat-

marknaden har skapat ett ökat behov av ny anpassad lagstiftning. Utöver detta ansåg bl.a. EU-

kommissionen att medlemsstaternas lagstiftning på området vara osammanhängande och 

oharmoniserad. Oharmoniserad insiderlagstiftning ansågs i sin tur leda till divergens i konkur-

rensvillkor med följd av ökade kostnader för laglydiga investerare.
74

 

EU-kommissionen ville göra värdepappersmarknaden säkrare och mer transparent och an-

såg därför att det var nödvändigt med en uppdaterad lagstiftning för att bättre tackla dagslä-

gets problematik med marknadsmissbruk, vilket resulterade i MAR och MAD. Målet med det 

nya ramverket är att det ska försäkra att regleringen håller jämna steg med marknadens ut-

veckling. Det nya ramverket har anpassats till den nya marknaden, specifikt genom att utvid-

ga dess tillämpningsområde att inkludera alla finansiella instrument som är upptagna på en 

organiserad handelsplattform och OTC-handel samt en generell anpassning av reglerna i rela-

tion till ny teknologi.
75

  

EU-kommissionen ville genom modifieringen av regelverket skapa en mer koherent till-

lämpning av marknadsmissbruksreglering inom EU. Tidigare kunde investerare som handlade 

med insiderinformation undvika sanktioner genom att utnyttja skillnaderna i medlemsstater-

nas individuella marknadsmissbruksregleringar. Vissa medlemsstater saknade effektiva sank-

tionsmakter medan andra medlemsstater saknade kriminella sanktioner för vissa marknads-

missbruksbrott. Utöver detta saknade ofta de tidigare sanktionerna, som fanns tillgängliga för 

de övervakande makterna, en avskräckande effekt. EU-kommissionen ansåg därför att det nya 

regelverket behövde innehålla tuffare och mer harmoniserade sanktioner för att upphöja integ-

riteten av EU:s värdepappersmarknad.
76

 

 

2.4 Marknadsmissbruksförordningen 

2.4.1 Tillämpningsområde 

MAR:s syfte är att stärka värdepappersmarknadens integritet och skyddet för investerarna. 

För att uppnå syftet uppdaterar och stärker MAR föregående reglerings (2003 års MAD) ram-

verk genom att utvidga dess omfattning till nya marknads- och handelsstrategier och introdu-

cera nya krav.
77

 MAR tillämpas på förfaranden avseende finansiella instrument.
78

 Definitio-

                                                                                                                                                         
nansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat från tredje man, kan integrera inom systemet så att det leder till 

avslut. Se artikel 4.1 p. 23 MiFID II. 
72

 OTC-handel är värdepappershandel som sker utanför officiella handelsplatser. Vanligtvis sker denna handel 

med olika finansiella instrument såsom aktier, derivat etc. mellan en bank och en kund. Aktierna handlas s.a.s. 

”över disk”. Jmf. Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 

164. 
73

 Swap-transaktioner är kontrakt om att byta olika typer av kassaflöden eller avkastning mellan två parter under 

en viss bestämd tidsperiod. Se t.ex. Anjou/Oxenstierna, s. 227 ff. 
74

 Europeiska kommissionen, memo, Directive on criminal sanctions for market abuse – Frequently 

Asked Questions, Brussels, 4 February 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

78_en.htm?locale=en. 
75

 Directive on criminal sanctions for market abuse – Frequently Asked Questions. 
76

 Directive on criminal sanctions for market abuse – Frequently Asked Questions. 
77

 ESMA, Market abuse and accepted market practices, https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-

abuse.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-78_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-78_en.htm?locale=en
https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse
https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse


17 

 

nen av finansiella instrument i MAR
79

 refererar till betydelsen av konceptet i direktivet om 

marknader för finansiella instrument (MiFID II)
80

, vilken tillhandahåller en bred definition. 

De underkategorier av finansiella instrument som omfattas av definitionen i MiFID II är över-

låtbara värdepapper
81

, penningmarknadsinstrument
82

, andelar i bolag för kollektiva invester-

ingar
83

, finansiella derivatinstrument
84

 och då det återfinns i MiFID II, kommer även utsläpps-

rätter
85

 att omfattas av förordningen.
86

  

MAR:s tillämpningsområde begränsas inte till de finansiella instrument som är upptagna 

till handel på en reglerad marknad
87

 eller för vilka en ansökan om upptagande till handel har 

lämnats in. MAR täcker nämligen även finansiella instrument med vilka handel bedrivs eller 

som är upptagna till handel på en MTF-plattform, finansiella instrument med vilka handel 

bedrivs på en OTF-plattform samt finansiella instrument vars värde påverkar eller beror på 

innan nämnda finansiella instrument.
88

  

Den senaste nämnda kategorin, alltså finansiella instrument som inte är upptagna på regle-

rad marknad eller handlas på MTF- eller OTF-plattform men vars värde eller pris beror på 

eller inverkar på värdet eller priset av ett finansiellt instrument som är upptagna på reglerad 

marknad, MTF- eller OTF-plattform
89

, kan exempelvis omfatta ett derivatinstrument som inte 

är upptaget för handel på någon handelsplats.
90

 Onoterade instrument omfattas således av 

MAR under förutsättning att instrumentets underliggande tillgång är ett finansiellt instrument 

som antingen är upptagen för handel på en reglerad marknad eller som handlas på en MTF- 

eller OTF-plattform.  

För att illustrera tankesättet och slutsatsen angående onoterade instrument kan frågeställ-

ningen, huruvida ett onoterat certifikat omfattas av MAR, användas. Utgångsläget för att be-

svara denna fråga blir att se till ramarna för förordningens tillämpningsområde, dvs. artikel 2 

MAR. Först och främst bör utredas huruvida certifikat är ett sådant finansiellt instrument som 

krävs för att MAR ska vara tillämplig. Ett certifikat är ett skuldebrev med kort löptid som ges 

ut av en emittent eller en bank. Certifikat är i själva verket en ren derivatprodukt som bygger 

på en terminsposition i en underliggande tillgång.
91

 Som genomgåtts ovan definieras vad som 

i MAR utgör finansiella instrument i MiFID II, där en kategori av finansiella instrument ut-

                                                                                                                                                         
78

 Artikel 2 MAR. 
79

 Artikel 3.1.1 MAR refererar till artikel 4.1.15 MiFID II. 
80

 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instru-

ment och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. Artikel 4.1.15 MiFID II hänvisar till 

avsnitt C bilaga I MiFID II. 
81

 Definitionen av överlåtbara värdepapper återfinns i artikel 4.1.44 MiFID II.  
82

 Definitionen av penningmarknadsinstrument återfinns i artikel 4.1.17 MiFID II. 
83

 Andelar i företag för kollektiva investeringar är inte begränsat till enbart fonder som omfattas av UCITS-

direktivet utan omfattar även andra typer av fonder såsom AIF-fonder och utländska fonder. 
84

 Definitionen av finansiella derivatinstrument återfinns i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga 1 MiFID II. 
85

 Definitionen av utsläppsrätter återfinns i punkten 11 i avsnitt C i bilaga 1 MiFID II. 
86

 Artikel 3.1.1 MAR, samt artikel 4.1.15 MiFID II. 
87

 En reglerad marknad är ett system där integrering av tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instru-

ment kan ske. Systemet drivs och/eller leds av en marknadsoperatör, se exempelvis 1 kap. 5 § p. 20 VpmL.  
88

 Artikel 2 MAR.  
89

 Artikel 2 d MAR. 
90

 Prop. 2016/17:22, s. 60. 
91

 Anjou/Oxenstierna, s. 239. 
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görs av finansiella derivatinstrument.
92

 De finansiella derivatinstrument som räknas upp i Mi-

FID II har gemensamt att värdet på instrumentet beror på värdet på en underliggande tillgång. 

Den underliggande tillgången kan vara värdepapper eller andra finansiella tillgångar.
93

 Under-

liggande tillgång kan även utgöras av andra faktorer såsom råvaror, utsläppsrätter eller kli-

matvariationer.
94

 Detta tyder på att ett certifikat i sin roll som derivatinstrument torde vara ett 

finansiellt instrument i den bemärkelse att det omfattas av MAR så länge den underliggande 

tillgången passar in inom någon av de faktorer som uppräknas i MiFID II.  

Vidare, beträffande huruvida specifikt onoterade certifikat omfattas av MAR, får en be-

dömning göras beroende på certifikatets egenskaper. Avgörande blir här vad det onoterade 

certifikatet i fråga grundar sig på för underliggande tillgång. För att MAR ska bli tillämplig 

krävs att det underliggande instrumentet är ett finansiellt instrument som antingen är upptagen 

för handel på en reglerad marknad eller som handlas på en MTF- eller OTF-plattform och 

därmed faller inom ramen för artikel 2 d MAR.  

Även sett till syftet med förordningen bör onoterade certifikat omfattas av MAR. Eftersom 

en person kan utnyttja insiderinformation för att förvärva certifikatet och därigenom ta del av 

ekonomiska fördelar i den underliggande tillgången vars värde är beroende av priset på en 

noterad tillgång.
95

 Svaret på frågan huruvida onoterade certifikat omfattas av MAR kan därför 

endast besvaras med att ”det beror på”… egenskaperna hos den underliggande tillgången.  

MAR omfattar även beteenden och transaktioner, tillika bud som är relaterade till de auk-

tioner som sker vid en sådan auktionsplattform som blivit godkänd som en reglerad mark-

nadsplats för utsläppsrätter eller andra auktionerade produkter som är baserade på utsläppsrät-

ter.
96

 Bestämmelser som är hänförliga till utsläppsrätter, vilket även innefattar deltagare på 

marknad för utsläppsrätter, auktionsplattformar, auktionsövervakare och auktionsförrättare, 

ska inte börja tillämpas förrän 3 januari 2018.
97

 

Det finns vissa undantag då förbuden i MAR inte gäller. Förbuden mot insiderhandel gäller 

inte när ett bolag utför handel med sina egna aktier i ett offentligt återköpsprogram i syfte att 

minska dess aktiekapital eller konvertera skuldinstrument eller i syfte att fullgöra aktiespar-

program och dylikt i förhållande till anställda.
98

 Undantaget från förbuden är även s.k. kurs-

vård i samband med exempelvis spridning eller nyemission av aktier i ett bolag. Sådan offent-

liggjord spridning av värdepapper är undantaget då den kan vara berättigad av ekonomiska 

skäl. Det förutsätter dock att handeln har en nödvändig transparens.
99

 Utöver det undantas 

även transaktioner eller agerande av medlemsstater eller särskilda EU-institut tillika andra 

angivna personer eller organ som agerar för ovan nämndas räkning i särskilda fall.
100

   

                                                 
92

 Artikel 3.1.1 i MAR hänvisar till artikel 4.1.1 MiFID II som hänvisar vidare till avsnitt C bilaga I MiFID II. 

Finansiella derivatinstrument definieras i p. 4–10 i avsnitt C i bilaga 1 MiFID II. 
93

 P. 4, 8 och 9 i avsnitt C i bilaga 1 MiFID II. 
94

 P. 5, 6, 7 och 10 i avsnitt C i bilaga 1 MiFID II. 
95

 Se bl.a. skäl 10 MAR. 
96

 Artikel 2.1 andra st. MAR. 
97

 Artikel 39.4 andra st. i MAR, ändrad genom artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 

2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning [EU] nr 600/2014 om marknader för finansiella in-

strument, förordning [EU] nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning [EU] nr 909/2014 om förbättrad 

värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler. 
98

 Artikel 5 MAR.  
99

 Skäl 11 MAR.  
100

 Artikel 6 MAR. 
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2.4.2 Definition av insiderinformation 

För att kunna tillämpa flertalet förbud och påbud i MAR är definitionen av insiderinformation 

avgörande. Exempelvis får den som besitter insiderinformation inte utnyttja den informatio-

nen för att handla med finansiella instrument.
101

 Definitionen av vad som anses utgöra insi-

derinformation finns i artikel 7 i MAR. Definitionen består av fyra olika element: 

 

(i)  informationen ska vara specifik, 

(ii)  informationen ska inte vara offentlig, 

(iii)  den ska beröra en emittent eller ett finansiellt instrument, 

(iv)  den ska ha en väsentlig inverkan på priset.  

 

Definitionen av rekvisitet specifik information innebär att det ska röra sig om situationer som 

föreligger eller som rimligtvis kan komma att föreligga, händelser som inträffat eller som rim-

ligtvis kan komma att inträffa. Det intressanta gällande detta rekvisit är informationens fram-

åtblickande karaktär. Det är inte enbart relevant med situationer som är, såsom ett faktum att 

det finns ett avtal som exempelvis slutits med en viktig leverantör, utan även att det kan 

komma att ske i framtiden. Framtida affärsutvecklingar är viktig information för marknadsak-

törerna. Utvecklingen i ett bolag är något som är av stor vikt vid ett investeringsbeslut och 

detta räknas som ett inbyggt element i vad som anses vara specifik omständighet. Det krävs 

dock att informationen är tillräckligt specifik så att möjlighet finns att dra slutsatser om en 

potentiell effekt på priset. Informationen måste således vara tillräckligt konkret för att en in-

vesterare ska kunna agera på den. Lösa rykten eller ogrundade påstående torde således inte 

uppnå den grad av konkretion som krävs för att utgöra specifik information.
102

 

Intressant att notera är att även de mellanliggande stegen i en process kan utgöra insiderin-

formation. Någonting som ska ske stegvis kan därmed skapa en situation som är tillräckligt 

specifik för att anses som en insidersituation. Exempelvis kan det handla om att något i bo-

lagsledningen i ett bolag ska ändras på visst sätt där flera organ måste ge sitt medgivande, 

vilket leder till en utdragen process bestående av flera händelser, såsom i det s.k. Daimler-

målet
103

. I det aktuella målet ombads EU-domstolen att bedöma när en serie av händelser i en 

beslutsprocess ska betraktas som ”specifik information”. Domstolen kom fram till att varje 

mellanliggande steg i en pågående process kan, om den har som syfte att skapa en framtida 

händelse, betraktas som specifik information.
104

 Det har således lagts till ett förtydligande i 

MAR om att det kan anses vara av specifik natur vid ett mellanliggande steg i en pågående 

process som syftas utmynna i en framtida händelse,
105

 med anledning av EU-domstolens tolk-

ning av rekvisitet ”specifik natur” i Daimler-målet. 

                                                 
101

 Artikel 14 MAR.  
102

 FI-forum 2017-01-24: insynsrapportering och insiderinformation, http://www.fi.se/sv/publicerat/webb-tv/.  
103

 Mål C-19/11, Markus Geltl mot Daimler AG, EU:C:2012:397. Detta är således EU-rättslig praxis från tidigare 

som fortfarande har relevans även för den nya regleringen, MAR och MAD.   
104

 Mål C-19/11 Marcus Geltl mot Daimler AG, EU:C:2012:397, p. 56.  
105

 Artikel 7.2 sista meningen och artikel 7.3 MAR. 

http://www.fi.se/sv/publicerat/webb-tv/
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Vidare har rekvisitet ”specifik natur” blivit föremål för EU-domstolens tolkning i det s.k. 

Lafonta-målet.
106

 Tidigare, enligt 2003 års genomförandedirektiv,
107

 ansågs det finnas ett krav 

att för att en omständighet skulle anses vara av specifik natur krävdes det att slutsatser kunde 

dras gällande omständigheternas eventuella effekt på priserna på de finansiella instrumenten. 

Förhandsavgörandets frågeställning gällde huruvida ett bolag varit skyldigt att offentliggöra 

uppgifter som omfattade avtal som bolaget ingått med fyra olika kreditinstitut med anledning 

av att bolaget skulle överta del av ett annat bolags kapital. Styrelseordföranden i bolaget gjor-

de gällande att det inte varit möjligt att förutse huruvida priset skulle öka eller sjunka på bola-

gets aktier när informationen i fråga offentliggjordes. EU-domstolen fastställde att det kunde 

förväntas att en förnuftig investerare kunde utnyttja viss information som grund för sitt beslut 

att investera trots att det inte fanns möjlighet att förutse huruvida priset på det finansiella in-

strumentet skulle öka eller sjunka. Slutsatsen var att det inte krävs, för att vara specifik natur, 

att informationen ska kunna antas ha inverkan på priset i bestämd riktning när informationen 

har offentliggjorts.  

Det andra rekvisitet för insiderinformation är att informationen inte är offentlig. Här hand-

lar det främst om att informationen inte ska vara tillgänglig för allmänheten. Således omfattas 

intern information som finns inom bolag som inte är tillgänglig ute på marknaden. Det finns 

även en särskild bestämmelse i artikel 7 MAR som gäller personer som handlar för andras 

räkning. Det handlar då om information som lämnats av uppdragsgivaren som i övrigt uppfyl-

ler definitionen av insiderinformation hos uppdragstagaren.
108

 

Kravet att informationen ska beröra en eller flera emittenter direkt eller indirekt eller ett 

eller flera finansiella instrument innebär att informationen måste ha en koppling till ett finan-

siellt instrument, alltså aktier, derivat, utsläppsrätter och så vidare.
109

 

Det sista rekvisitet för insiderinformation är kanske det svåraste att beskriva på ett över-

skådligt och pedagogiskt sätt, och det är vad som är väsentlig inverkan på priset. Första asso-

ciationen till rekvisitet att något har ”väsentlig inverkan på priset” är att fokus ligger på be-

greppen inverkan och pris. En illusion uppstår om att det finns ett pris som måste röra sig 

uppåt eller nedåt för att rekvisitet ska vara uppfyllt, samtidigt måste rörelsen vara väsentlig, 

det måste således finnas någon grad som ska uppnås, exempelvis att det måste röra sig 10 % 

eller liknande. Dock är det inte detta som är relevant när det kommer till rekvisitet väsentlig 

inverkan på priset, utan det handlar om ”[…]information som en förnuftig investerare sanno-

likt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.”
110

 Det handlar därmed 

inte om en väsentlig inverkan i monetära termer eller kurspåverkan i viss uppåtstigande eller 

nedåtstigande rörelse, utan vad som är avgörande är de objektiva omständigheterna.
111

 Vid 

bedömning om en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja viss information kan hänsyn 

tas till ”[…]de förväntade effekterna av dessa uppgifter i ljuset av den berörda emittentens 

verksamhet som helhet, informationskällans tillförlitlighet och alla andra marknadsvariabler 

som kan förväntas påverka de finansiella instrumenten, de relaterade spot-avtalen avseende 

råvaror, eller de auktionerade produkterna som är baserade på utsläppsrätterna under de givna 

                                                 
106

 Mål C-628/13 Jean-Bernard Lafonta mot Autorité des marchés financiers. 
107

 Kommissionens direktiv 2003/124/EG. 
108

 FI-forum: insynsrapportering och insiderinformation. 
109

 FI-forum: insynsrapportering och insiderinformation. 
110

 Artikel 7.4 MAR.  
111

 FI-forum: insynsrapportering och insiderinformation. 
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omständigheterna.”
112

 Rekvisitet handlar således om att göra en helhetsbedömning av de spe-

cifika omständigheterna för att avgöra huruvida en förnuftig investerare skulle anse den aktu-

ella informationen som relevant för sitt beslut att investera.
113

  

 

2.4.3 Förbud mot insiderhandel 

Insiderhandel är förbjudet enligt artikel 14 i MAR. Genom förordningen blev även försök till 

insiderhandel förbjuden. Definitionen av insiderhandel enligt förordningen innefattar att en 

person som förfogar över insiderinformation använder sig av den informationen för att för 

egen eller annans skull direkt eller indirekt förvärva eller avyttra finansiellt instrument som 

den aktuella informationen berör.
114

 Insiderhandel innefattar även situationen då någon som 

förfogar över insiderinformation ändrar eller återkallar en handelsorder gällande förvärv eller 

avyttring av det finansiella instrument som insiderinformationen berör. Det rör sig även om 

insiderhandel om någon med tillgång till insiderinformation utnyttjar denna information då de 

lägger, ändrar eller drar tillbaka ett bud på utsläppsrätter eller andra auktionerade produkter 

baserade på utsläppsrätter, som den aktuella informationen berör, vid auktioner som organise-

ras enligt auktioneringsförordningen.
115

  

Otillåten insiderhandel enligt förordningen innebär även att på grund av den insiderinfor-

mation någon besitter rekommendera eller förmå någon annan att utföra insiderhandel.
116

 Li-

kaså gör den person som använder sådan uppmaning eller rekommendation, och inser eller 

borde inse att det bygger på insiderinformation, sig skyldig till olaglig insiderhandel.
117

  

Förbudet mot insiderhandel innebär att det inte är tillåtet att utnyttja denna fördel som för-

fogande av insiderhandel innefattar.
118

 Detta utnyttjanderekvisit implicerar en presumtion att 

en person har utnyttjat insiderinformation om personen besitter insiderinformation och utför 

eller försöker utföra en transaktion relaterad till informationen i fråga.
119

 En order som lagts 

innan en person tagit del av insiderinformation anses dock inte utgöra insiderhandel. Däremot 

anses alla ändringar av ordern relaterade till insiderinformation, som sker efter mottagandet av 

informationen, utgöra insiderhandel. Avsedda ändringar i detta fall implicerar att ändra eller 

återkalla handelsordern i fråga, tillika försök att göra detta.
120

  

Kravet på utnyttjande i relation till de antaganden som förklarats ovan, påverkar inte möj-

ligheten för en anklagad person att påvisa att det inte skett ett utnyttjande av insiderinforma-

tion vid aktuell transaktion, orderläggning eller orderändring.
121

 Enligt MAR bör huruvida en 
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överträdelse skett av förbudet mot insiderhandel bedömas gentemot förordningens syfte, dvs. 

att öka investerarnas förtroende för finansmarknaden, skydda marknadens integritet samt in-

vesterarna. För att uppnå sagda syften krävs att investerarna kan försäkras likabehandling och 

skyddas mot olagligt utnyttjande av insiderinformation.
122

  

I förordningen finns ett antal undantag för situationer där en person som besitter insiderin-

formation och samtidigt handlar med finansiella instrument ska anses bedriva ett legitimt be-

teende och då inte anses utnyttja insiderinformationen. Bl.a. undantas situationen där den ju-

ridiska person, där informationen finns, har ett effektivt system för att skydda informationen 

så att den fysiska person som ska fatta beslut om transaktion inte ska få tillgång till informa-

tionen. Det krävs då även att den person som genomför transaktionen gör det för ett uppdrag 

som marknadsgarant, för att fullfölja en order eller som ett led i förberedelserna för ett offent-

ligt uppköpserbjudande.
123

  

Förbud mot insiderhandel i förordningen gäller för såväl juridiska som fysiska personer.
124

 

Det görs dock viss skillnad mellan dem. I artikel 8.4 i MAR räknas vissa personer upp som 

bestämmelsen om insiderhandel gäller för oberoende av om dessa personer insett eller borde 

ha insett att det rörde sig om insiderinformation. De personer som omfattas är de som har till-

gång till informationen på grund av att de ”[…]är medlem av emittentens administrations-, 

lednings- eller kontrollorgan eller av administrations-, lednings- eller kontrollorgan för delta-

gare på marknaden för utsläppsrätter, har aktieinnehav i emittenten, har tillgång till informa-

tionen genom fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, eller ägnar sig åt kriminell 

verksamhet.”
125

 Dessa personer presumeras således vara medvetna om att det rör sig om insi-

derinformation. Andra personer som inte uppräknats ovan men som förfogar över insiderin-

formation omfattas av bestämmelserna om insiderhandel om de insett eller borde ha insett att 

det rörde sig om insiderinformation.
126

 För juridiska personer gäller bestämmelserna om insi-

derhandel även på fysiska personer som handlar för den juridiska personens räkning.
127

 

 

2.5 Marknadsmissbruksdirektivet  

2.5.1 Tillämpningsområde 

MAD har samma syfte och tillämpningsområde som MAR.
128

 Vid tillämpning av bestämmel-

serna i MAD ska det rättsliga ramverket i MAR beaktas.
129

 MAD utgör ett s.k. minimidirektiv 

vilket innebär att direktivet innehåller de fall som måste kriminaliseras, dvs. de uppsåtliga och 

de allvarligaste fallen av marknadsmissbruk. Detta betyder att medlemsstaterna har visst ut-

rymme för tolkning och vissa valmöjligheter vid genomförande av direktivets implementering 

i nationell rätt.
130
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De fall som bör anses som allvarliga enligt MAD är de fall som har stor inverkan på mark-

nadsintegriteten, fall som innebär omfattande skada för marknaden, fall där den faktiska eller 

potentiella vinsten är hög, där undviken förlust är hög, där det sammanlagda värdet på det 

finansiella instrument som handlats med är högt eller om insiderbrottet har begåtts av en per-

son som tidigare begått likartat brott eller om brottet begås inom ramen för en kriminell orga-

nisation.
131

 

 

2.6 Ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden 

2.6.1 Tillämpningsområde  

MAD kompletterar och säkerställer ett effektivt genomförande av MAR,
132

 således stämmer 

tillämpningsområde och definitioner i MAR och MAD överens med varandra. MAD föran-

ledde ändringar i den tidigare svenska straffrättsliga insiderregleringen vilket resulterade i nya 

MmL.
133

 Det kriminaliserade området gällande marknadsmissbruk har, i nya MmL, avgrän-

sats till uppsåtliga gärningar och undantagit insiderförseelser (dvs. ringa insiderbrott) i enlig-

het med MAD. Straffansvar för vårdslöst insiderförfarande bortfaller därmed om gärningen 

begåtts av oaktsamhet. I och med MAR finns ett alternativ till de straffrättsliga sanktionerna i 

form av administrativa sanktioner som då omfattar både strikt ansvar och oaktsamhet samt 

insiderförseelser.
134

  

MmL berör straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Marknadsmissbruk 

är den gemensamma benämningen på otillåten insiderhandel, obehörigt röjande av insiderin-

formation och marknadsmanipulation.
135

 På grund av avgränsning mot insiderlagstiftningen 

berörs enbart det som är relaterat till detta i framställningen. Insiderbrott föreligger då en per-

son har insiderinformation och utför en transaktion involverande ett finansiellt instrument 

som informationen i fråga rör.  

 

2.6.2 Finansiella instrument 

En del av den förändring som MAR och MAD för med sig i svensk insiderreglering är en ut-

vidgning av definitionen beträffande vilka finansiella instrument som omfattas av lagen. Den 

tidigare svenska utgångspunkten var att insiderbrott är relaterat till själva handeln på värde-

pappersmarknaden, således var det relevanta själva handeln på en organiserad handelsplats 

och handel via värdepappersinstitut oavsett vilket slags instrument som handeln berörde.
136

 

Tillämpningsområdet har nu utvidgats genom EU-regleringen för marknadsmissbruk och ef-

tersom MAR är direkt tillämplig har den svenska marknadsmissbrukslagstiftningen fått an-

passas till den systematik som gäller i EU-rättsakterna. I MAR, liksom i MAD, är det straffba-

ra området bestämt utefter vilka finansiella instrument som handlandet rör.  I och med detta 

har även den nya svenska MmL utformats på liknande sätt och de olika instrument som om-

fattas anges i lagen. Denna avgränsning kan begränsa tillämpningsområdet jämfört med tidi-
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gare svensk insiderlagstiftning då det omfattas enbart finansiella instrument som handlas på 

en handelsplats.
137

 Dock ansåg lagstiftaren att denna avgränsning skulle sakna praktisk bety-

delse i och med att insiderhandel normalt förutsätter att de finansiella instrumenten är del av 

regelbunden handel eftersom det krävs att det finns ett marknadspris på instrumenten. Enligt 

förarbetena har alla tidigare åtal gällande otillåten insiderhandel avsett finansiella instrument 

som kan upptas till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform.
138

 

 Bestämmelserna i MmL tillämpas på de finansiella instrument som är upptagna till handel 

på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till 

sådan handel har lämnats in. Lagen är även tillämplig på finansiella instrument som handlas 

på en MTF-plattform och finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett sådant finan-

siellt instrument som nämns ovan.
139

 Med den senaste avses exempelvis OTC-derivat.
140

  

Faktum är dock att den tidigare svenska insiderregleringens definition av finansiella in-

strument som omfattades av marknadsmissbrukslagstiftningen var utformad på basis av Mi-

FID,
141

 dock med en mer omfattande reglering än minimigränsen för implementeringskra-

ven.
142

 Den tidigare regleringens definition gällande vilka finansiella instrument som omfattas 

är därmed inte markant annorlunda mot vad som innefattas i MiFID II och det har således inte 

inneburit allt för stora förändringar i MmL.  

Den reella förändringen från tidigare svensk insiderlagstiftning är att i och med MAR och 

MAD ska även handel med finansiella instrument på s.k. OTF-plattformar omfattas. Dock 

behöver inte reglerna i MAD som avser OTF-plattformar genomföras av medlemsstaterna 

förrän motsvarande regler ska börja tillämpas i MAR.
143

 Bestämmelserna gällande OTF-

plattformar i MAR skulle börja tillämpas den 3 januari 2017, då MiFID II skulle börja tilläm-

pas.
144

 De bestämmelser som är beroende av MiFID II har dock skjutits upp så tidpunkten för 

tillämpning av bestämmelserna relaterade till OTF-plattformer är nu istället 3 januari 2018.
145

 

Det kommer inte att finnas några handelsplatser som definieras som OTF-plattformar i Sveri-

ge förrän de bestämmelser som är beroende av MiFID II har trätt i kraft.
146

 

MmL innehåller undantagsbestämmelser från tillämpningsområdet. Dessa undantagsbe-

stämmelser har influerats av MAD.
147

 Undantagen är reglerade i 1 kap. 3 § MmL där handel 

med egna aktier i återköpsprogram eller vid stabilisering av värdepapper är undantagna från 

bestämmelserna i lagen om de utförs i enlighet med artikel 5 i MAR. Undantagna är även 

transaktioner samt övriga åtgärder som åsyftas i artikel 6 i MAR. Dessa undantag var inte 

tidigare reglerade i svensk rätt i samma omfattning.
148
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Förutsättningen för att ett återköpsprogram ska undantas är att det ska vara offentligt och 

de transaktioner som sker inom ramen för programmet ska ske inom skäliga pris- och volym-

begränsningar, de ska offentliggöras och de ska rapporteras till behörig myndighet.
149

 Det 

krävs även att syftet med återköpsprogrammet antingen är att verkställa konvertering av kon-

vertibler, minska en emittents aktiekapital eller att verkställa skyldighet som kommer från ett 

options- eller aktiesparprogram för de anställda.
150

 För att stabilisering av värdepapper ska 

undantas krävs att denna offentliggörs, utförs under begränsad tidsperiod, anmäls till behörig 

myndighet och sker inom skälig prisbegränsning.
151

 

Det andra undantaget gäller förfaranden som är utförda av vissa offentliga institutioner så 

som förfaranden som berör förvaltning av offentlig skuld eller förfaranden med koppling till 

bl.a. unionens klimatpolitik.
152

  

 

2.6.3 Definition av begreppet insiderinformation 

Definitionen av vad som utgör insiderinformation är av högst central betydelse för de förut-

sättningar som aktörerna har på marknaden. En mycket viktig uppgift för de emitterande bo-

lagen är att avgöra om viss information uppfyller de krav som definitionen uppställer. Tyng-

den i detta ligger i det skyddsintresse som föreligger och tillika det regelverk som blir tillämp-

ligt om informationen i fråga anses utgöra insiderinformation.
153

 En av de större förändring-

arna som sker i och med den nya svenska lagstiftningens anpassning efter MAD och MAR är 

den ändrade definitionen av insiderinformation. I MmL ersätts den tidigare definitionen av 

insiderinformation med en hänvisning till definitionen av insiderinformation i artikel 7 

MAR.
154

  

I MAD liksom i MAR är definitionen av insiderinformation densamma. Insiderinformation 

enligt den allmänna definitionen innefattar information som är av specifik natur, som inte har 

blivit offentliggjord, som direkt eller indirekt berör emittenter eller finansiella instrument, och 

som vid offentliggörande troligtvis skulle inverka på ett väsentligt sätt på priset på det aktuel-

la finansiella instrumentet eller på relaterade finansiella derivatinstrument.
155

 Förordningen 

innehåller preciseringar av rekvisiten ”specifik natur” och ”väsentlig inverkan”.  

Väsentlighetsrekvisitet som uppställs i MAR ska anses vara uppfyllt vid sådan information 

som en förnuftig investerare troligtvis skulle utnyttja som viss grund för sitt investeringsbe-

slut.
156

 Någon mer djupgående diskussion kring väsentlighetsrekvisitet än så görs inte i förar-

betena till MmL. Kritik har riktats mot den tidigare insiderlagstiftningen för att den har varit 

otydlig med oklara rekvisit gällande vad som är insiderinformation vilket har lett till en rätts-

osäkerhet på området. I förarbetena till den tidigare insiderlagstiftningen efterfrågades ett för-

tydligande gällande exempelvis väsentlighetsrekvisitet. Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
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uttalade att väsentlighetsrekvisitet var ”[…]en av de mest svårtolkade i lagstiftningen och att 

närmare vägledning kring definitionen bör lämnas.”
157

 Förtydligandet som gjordes i förarbe-

tena då lämnade mycket att önska och kunde inte anses markant klargöra tillämpningen.
158

 

Förarbetena till den nya insiderlagstiftningen kan inte heller anses förbättra läget. Enbart någ-

ra rader står skrivet i propositionen om väsentlighetsrekvisitet, vilka egentligen inte tillför 

något nytt.
159

 Det är anmärkningsvärt att lagstiftaren har valt att inte ta upp detta fortfarande 

oklara rekvisit till djupare diskussion vid införande av den nya insiderlagstiftningen.  

Tidigare definition av insiderinformation i svensk rätt var mer allmänt hållen än den nuva-

rande definitionen i MAR och löd, ”[…]information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instru-

ment.”
160

 Att informationen ska vara av ”specifik natur” för att anses som insiderinformation 

förelåg dock som krav, trots att det inte var ett rekvisit i lagtexten, även innan den nya formu-

leringen av insiderinformation i och med MAR.
161

 I tidigare förarbeten uttalas ett krav på att 

insiderinformationen är av ”specifik natur” och i det s.k. Tivox-fallet ansågs ett råd att sälja 

finansiella instrument inte i sig vara insiderinformation, utan information om en viss omstän-

dighet av specifik natur.
162

 Lagstiftaren valde dock att inte uttryckligen ha med ”specifik na-

tur” som rekvisit i legaldefinitionen. Ur rättssäkerhetsaspekt torde det vara att föredra att rele-

vanta rekvisit uttryckligen finns med i legaldefinitionen för att uppfylla förutsägbarhetskrav 

och legalitetsprincipen, speciellt då det handlar om ett straffrättsligt förfarande.
163

 Legalitets-

principen uttrycker en bundenhet vid skriven lag och att straff endast kan ådömas för en gär-

ning om det finns lagstöd för det.
164

 Det förtjänar här att påpekas att de svenska domstolarna 

har visat en tendens att i större utsträckning än tidigare i sin rättstillämpning vid inflytande av 

EU-rätten, avstå från att inhämta ledning från förarbetena vid tolkning av lagtext som har sin 

grund i ett harmoniserat lagstiftningsområde.
165

 Det är därmed positivt att svenska insiderlag-

stiftningen nu hänvisar till artikel 7 i MAR gällande definitionen av insiderinformation där 

”specifik natur” utgör ett uttryckligt rekvisit i lagtexten. Detta innebär ett förtydligande av 

rättsläget. 

 

2.6.4 Har, får och förfogar över insiderinformation 

Enligt 2005 års MmL och sedan länge i Sverige har det varit den som ”får” insiderinformation 

som kan bli skyldig till insiderbrott.
166

 Förslag att ändra ordalydelsen för att öka överens-

stämmelse med 2003 års MAD framfördes av marknadsmissbruksutredningen 2004.
167

 Enligt 
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2003 års MAD, liksom nuvarande, ska det anses föreligga insiderbrott om någon ”förfogar 

över” insiderinformation och samtidigt bl.a. förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som 

informationen berör. Vid utredningens förslag till ändring föreslogs inte användning av ut-

trycket ”förfogar över” utan istället föreslogs uttrycket ”har”. På grund av kritik att detta skul-

le innebära en utvidgning av straffansvaret att omfatta även egna avsikter avseende förvärv 

och avyttringar avslogs förlaget och den dåvarande utformningen behölls.
168

 Enligt tidigare 

svensk lagstiftning krävdes det alltså att en person fått insiderinformation för att insiderhandel 

skulle föreligga. Insiderbrott ansågs även föreligga om person utnyttjar insiderinformation 

gällande sin egen brottsliga verksamhet.
169

   

I MAR, liksom i nya MAD, omfattar förbudet mot insiderhandel den person som ”förfogar 

över” insiderinformation.
170

 Lagstiftaren ansåg vid stiftande av nya MmL att det bästa var att 

göra ett direktivnära genomförande för att bl.a. förhindra diskrepans mellan förordningen, 

som är direkt tillämplig i Sverige, och den nya lagen.
171

 Problematiken som framfördes i re-

missinstanserna i 2004 års lagstiftningsärende gällande utvidgning att omfatta även egna av-

sikter avseende förvärv och avyttringar har förebyggts i förordningen. Förebyggandet har 

skett genom att det i förordningen undantas sådana egna avsikter och behandlar dem som legi-

tima förfaranden där det inte ska anses att insiderinformation har utnyttjats. Det framkommer 

uttryckligen i MAR att det inte innebär utnyttjande av insiderinformation om person enbart 

utnyttjar egen vetskap om att personen beslutat att avyttra eller förvärva instrument.
172

 Det 

anses heller inte i MAR som utnyttjande av insiderinformation att agera med grund på sina 

egna strategier och planer för handel.
173

  

I nya MmL används ”har” istället för det i direktivet använda ”förfogar över”.
174

 Generellt 

sett kan det föreligga viss nyansskillnad mellan att ”förfoga över” och att ”ha” något, i och 

med att ett förfogande t.ex. kan inskränkas till viss del. Dock ansågs det inte föreligga någon 

större diskrepans mellan uttrycken när det gällde en immateriell företeelse såsom insiderin-

formation. I den engelska språkversionen av MAD uttrycks rekvisitet med ”posesses” vilket 

man i förarbetena till den nya MmL ansåg vara språkligt närmare ”har” än ”förfogar över”.
175

 

En sådan tolkning är i konformitet med den metod som är vedertagen vid tolkning av EU-rätt 

där vägledning söks i formulering av rekvisit i en annan språkversion av rättsakten.
176

 

Förändringen från ”får” till ”har” innebär en utvidgning av det straffbara området för insider-

brott inom svensk lagstiftning. Förändringen innebär att åklagaren enbart behöver visa att den 

tilltalade hade tillgång till insiderinformation och behöver inte längre visa hur personen i frå-

ga fått tillgång till informationen.
177

 Det går även att argumentera för att förändringen från 

”får” till ”har” täpper igen en lucka för insiderhandel som tidigare fanns i lagstiftningen. I och 

med att det enligt tidigare lagstiftning var ett rekvisit för otillåten insiderhandel att personen 

”får” insiderinformation, var utnyttjande av insiderinformation som personen redan besatt helt 
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lagligt. Numera räcker det därmed att någon har insiderinformation, oberoende av vart ifrån 

det kommer. Faktumet att dessa gråzons-transaktioner inte längre anses legitima bör öka för-

troendet för marknaden och leda till förhöjd investerarvilja. Det kriminaliserade området gäl-

lande marknadsmissbruk är i och med den nya lagen begränsat till att kräva uppsåt för att 

brott ska föreligga. Uppsåt krävs då även när det gäller i relation till insiderinformation.
178

  

 

2.6.5 Utnyttjanderekvisit 

Att enbart besitta insiderinformation utan att använda sig av den kan aldrig innebära ett insi-

derbrott. I 2003 års MAD, liksom i både MAD och MAR, finns ett uttryckligt utnyttjanderek-

visit som förbjuder en person som innehar insiderinformation att ”utnyttja” informationen för 

att själv, eller för att förmå någon annan, att förvärva eller avyttra finansiella instrument be-

rörda av informationen.
179

 I svensk lagstiftning fanns inte tidigare ett sådant rekvisit.
180

 2005 

års MmL var baserad på en förfogandemodell snarare än den utnyttjandemodell som EU:s 

lagstiftning har anammat gällande insiderhandel. Förfogandemodellen lägger fokus på inne-

havet av insiderinformation. Det är tillräckligt att en person innehaft insiderinformation och 

att handel skett med det aktuella finansiella instrumentet. Det ställs inom modellen inget krav 

på bevisat utnyttjande av insiderinformationen. Vid utnyttjandemodellen finns ett uttryckligt 

utnyttjanderekvisit i bestämmelsen vilket innebär att ett utnyttjande måste bevisas.
181

  

Anledningen till att definitionen av insiderbrott enligt tidigare svensk marknadsmiss-

brukslagstiftning inte innehöll ett utnyttjanderekvisit var att ett sådant rekvisit ansågs innebära 

bevis- och bedömningssvårigheter och att det skulle hämma effektivitet och klarhet i lagtex-

ten.
182

 Istället för ett utnyttjanderekvisit innehöll 2005 års MmL en undantagskatalog med 

situationer som var undantagna från straffbart område.
183

 Dåvarande reglering innebar att be-

visbördan låg på åklagaren att visa att ingen rättfärdigande omständighet som uppräknades i 

undantagskatalogen förelåg.
184

 

EU-domstolen förtydligade dock i ett förhandsavgörande, det s.k. Spector Photo-målet, att 

oberoende av att det framgår av medlemsstaternas lagstiftning så fanns det en underförstådd 

utnyttjandepresumtion enligt 2003 års MAD.
185

 Utnyttjandepresumtionen innebär att en per-

son som innehar insiderinformation gällande ett finansiellt instrument och sedan handlar inom 

nämnda instrument, presumeras ha utnyttjat insiderinformationen. I Spector Photo-målet 

framkom dock att denna presumtion även ska kunna motbevisas.  

I MmL har det inte införts något utnyttjanderekvisit. Lagstiftaren har valt att behålla hu-

vudregeln att det är ett insiderbrott att förfoga över insiderinformation gällande ett finansiellt 

instrument och förvärva eller avyttrar detta instrument.
186

 Istället för utnyttjanderekvisitet har 
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det införts undantag för situationer där insiderinformation inte har utnyttjats.
187

 För att be-

stämmelsen ska vara i linje med Spector Photo-målet har bevisbördan för att någon av dessa 

undantag är tillämpliga lagts på den tilltalade. Undantagen är en chans för den tilltalade att 

bryta presumtionen och bevisa att denne inte utnyttjat insiderinformationen och därmed inte 

begått någon straffbar gärning. Denna utformning av bestämmelsen ansågs av lagstiftaren 

vara kompatibel med Europakonventionens oskuldspresumtion
188

, vara kompatibel med Spec-

tor Photo-målet, utgöra en tydlig markering av bevisbördans placering samt vara i linje med 

EU-rättsakternas innebörd.
189

  

Det är i andra st. i 2 kap. 2 § MmL som en ytterligare ansvarsfriande grund har införts på 

grund av att 2 kap. 1 § inte innehåller det krav på att agerandet ska vara ett ”utnyttjande” av 

insiderinformationen så som EU:s rättsakter framställer insiderbrottet. Bestämmelsen är ut-

formad så att om den som i annat fall än de legitima beteendena som åsyftas i paragrafens 

första stycke bevisar att denne inte utnyttjat insiderinformation döms inte till insiderbrott. På 

grund av den utnyttjandepresumtion som framkom i Spector Photo-målet torde det krävas att 

den tilltalade kan visa att denne inte haft någon fördel av insiderinformationen för att undan-

taget ska vara tillämpligt. Det är inte tillräckligt att personen påstår sig ha agerat på samma 

sätt enbart baserat på t.ex. information som var offentliggjord. En bedömning huruvida ett 

utnyttjande skett eller inte bör ske objektivt och den tilltalade bör kunna visa på yttre omstän-

digheter som visar att ett utnyttjande inte skett.
190

  

Anledningen till att den svenska lagstiftaren föredrar att undvika ett uttryckligt utnyttjande-

rekvisit i lagstiftningen som motsvarar direktivtexten är att bevisbördan för rekvisitet utnyttja 

inte formellt skulle ligga på åklagaren, istället skulle den omkastade bevisbördan framgå av 

lagtexten. Lagstiftaren resonerade att en bestämmelse som är beroende av tolkning av en EU-

domstols dom inte kunde anses vara helt klargörande och därmed inte vara passande.
191

  

För att undvika att undantaget blir bredare än vad direktivet avsett har bestämmelsen an-

passats. Anpassningen innebär att undantaget ska tolkas att enbart tillämpas i situationer där 

den rättsliga dispositionen utförs då person inte innehar insiderinformation men verkställandet 

av dispositionen sker vid en senare tidpunkt. Undantaget gäller även då person som utför 

transaktion inte har någon nytta av insiderinformationen. Det sistnämnda undantaget kan ex-

empelvis utgöras av en situation då en utlåning av värdepapper sker, där utlåningen enligt lag 

anses vara en avyttring men det i själva verket fortfarande är långivaren som genom låneavta-

let står den ekonomiska risken i fallet att kursen skulle gå ner.
192

 Denna nyhet i svensk insi-

derlagstiftning med möjlighet att motbevisa ett utnyttjande och därmed undgå straff för insi-

derbrott skapar ett förtydligande för den tilltalade och därmed en förhöjd rättssäkerhet. Även 

om införandet av denna rätt i lagstiftningen inte innebär någon större skillnad från tidigare 

rättsläge, i och med Spector Photo-avgörandet, innebär det ändock en tydlighet och klarhet i 

rättssystemet som är önskvärd och i linje med rättssäkerhetens krav på förutsägbarhet.  
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2.6.6 Undantag för legitima beteenden 

I artikel 9 i MAR listas en rad förfaranden som anses utgöra legitima beteenden och som där-

med undantas från insiderhandelsförbudet.
193

 Dessa legitima förfaranden motsvarar i stor ut-

sträckning undantagskatalogen i 2005 års MmL.
194

 Syftet med undantagen är att undvika att 

insiderhandelsförbudet omfattar sådan finansiell verksamhet som anses vara legitim.
195

 Un-

dantagen ska även identifiera de beteenden som typiskt sett inte ska innebära utnyttjande av 

insiderinformation.
196

  

För att undvika diskrepans mellan MAR och den nya svenska lagstiftningen och för ett så 

direktivnära genomförande av undantagen som möjligt har det i nya MmL införts en hänvis-

ning till undantagen i artikel 9.2–9.5 i MAR.
197

 Undantaget i artikel 9.1 MAR gäller juridiska 

personer och om hur de inte ska anses utnyttjat insiderinformation under vissa förutsättningar. 

Inom svensk straffrätt blir detta undantag inte relevant då juridiska personer enligt svensk rätt 

inte kan begå brott.
198

 Undantaget blir enbart relevant för administrativa sanktioner. Hänvis-

ning till artikel 9.1 MAR görs därmed inte i den nya lagen om straff för marknadsmissbruk.
199

  

Artikel 9.2 MAR undantar auktoriserade motparter, marknadsgaranter och person som är 

auktoriserad att verkställa handelsorder på tredje parts vägnar om de förfogar över insiderin-

formation men att förvärv eller avyttring sker på ett legitimt sätt som ett led i verkställighet. 

Dessa undantag motsvarar de som fanns i den tidigare svenska marknadsmissbrukslagstift-

ningen.
200

 

I artikel 9.3 MAR behandlas transaktioner som verkställs för att fullgöra ett avtal som re-

dan är ingånget eller på grund av annan skyldighet som följer av lag. Det innebär inte utnytt-

jande av insiderinformation vid sådana transaktioner om de ingicks innan personen i fråga 

erhöll insiderinformationen. Även då en person lagt en order för att sedan motta insiderinfor-

mation anses utgöra en sådan situation där ett utnyttjande av insiderinformation inte skett. 

Huvuddelen av dessa undantag är inte nyheter i svensk rätt utan en motsvarighet fanns regle-

rad i undantagskatalogen i 2005 års MmL.
201

 Det som inte omfattades av tidigare svensk 

marknadsmissbrukslagstiftning var situationen med order som lagts innan personen erhållit 

insiderinformation. I svensk rätt förelåg istället risk att bli dömd för insiderbrott om personen 

inte återkallade en lagd order efter mottagande av insiderinformation innan verkställande.
202

 

En underlåtelse som denna är inte straffbar enligt MAR och därmed inte heller i den nya 

MmL. 

 Enligt artikel 9.4 MAR anses en person inte utnyttja insiderinformation om denne fått in-

formationen i samband med ett verkställande av en fusion eller ett offentligt uppköpserbju-

dande och informationen endast använts för att verkställa fusionen eller uppköpet. Undantaget 

gäller däremot inte vid positionsbyggande (s.k. stakebuilding), vilket exempelvis innebär att 
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insiderinformation om ett presumtivt målbolag som framkommit vid en due diligence inte får 

användas för att utöka innehavet i målbolaget.
203

 Bestämmelsen innebär en utvidgning av un-

dantag jämfört med tidigare svensk lagstiftning som enbart omfattade situationer då någon 

planerade att köpa upp ett bolag.
204

  

Information gällande egna planer utgör inte insiderinformation enligt MAR och i artikel 

9.5 MAR undantas från insiderhandelsförbudet användande av egen vetskap om att man be-

slutat att köpa eller sälja finansiella instrument.
 205

 Även denna del är ny jämfört med 2005 års 

MmL.  

Det finns situationer av legitimt beteende som inte nämns i MAR men som var del av 2005 

års MmL:s undantagskatalog.
206

 I MmL har medtagits, utöver undantagen i artikel 9 MAR, 

situationerna när transaktion sker ”mot insiderinformationens riktning”, således förvärv då 

insiderinformationen ägnar sänka priset eller avyttring när informationen ägnar höja priset.
207

 

En sådan situation anses inte som utnyttjande av insiderinformation eftersom det inte resulte-

rar i någon vinning med handeln för gärningsmannen. Insiderinformationens riktning måste 

vara täckt av gärningsmannens uppsåt.
208

 Som förklarats i avsnittet ovan införs även en möj-

lighet att motbevisa att ett utnyttjande skett och därmed undgå straff för insiderbrott. 

Undantagsbestämmelserna i den nya MmL tillämpas på så sätt att åklagaren har bevisbör-

dan för att det inte föreligger några av de i artikel 9 MAR uppräknade rättfärdigande omstän-

digheterna.
209

 Föregående överensstämmer med hur bevisbördan är fördelad gällande de legi-

tima beteendena enligt MAR.
210

Att utöka undantagsbestämmelserna i den svenska mark-

nadsmissbrukslagstiftningen att även omfatta artikel 9 i MAR torde öka förutsägbarheten på 

värdepappersmarknaden. De beteenden som anses legitima förtydligas och utökas och den 

svenska lagstiftningen korrelerar med de nya EU rättsakterna. Den nya lagstiftningens förtyd-

ligande kring de legitima beteendena kommer förhindra vissa illegitima beteenden på värde-

pappersmarknaden som tidigare utgjort kryphål i lagstiftningen. Genom att förhindra informa-

tionsasymmetri, där vissa aktörer på marknaden kan utnyttja informationsövertag till skada 

för övriga marknaden, stärker bestämmelsen förtroendet för marknaden och aktörernas vilja 

att investera.   

 

2.6.7 Återkalla eller ändra lagd order  

Enligt MAR och MAD ska ett utnyttjande av insiderinformation genom återkallelse eller änd-

ring av en handelsorder som avser ett finansiellt instrument som berörs av informationen, an-

ses utgöra insiderhandel. Det krävs att ordern läggs innan tillgång till insiderinformation sker 

och att återkallning eller ändring av ordern sker efter mottagandet av insiderinformationen, för 
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att det ska anses utgöra insiderhandel.
 211

 Detta scenario omfattades inte av tidigare mark-

nadsmissbrukslagstiftning och innebär därmed en utvidgning av insiderbrottets omfattning.
212

  

Det tidigare svenska insiderhandelsförbudet innefattade inte uttryckligen ändring eller 

återkallad lagd order på grund av erhållande av insiderinformation efter orderläggandet.
213

 För 

att det skulle anses vara ett insiderbrott krävdes ett förvärv eller avyttring och det var inte 

straffbart att undvika att sälja eller köpa aktier.
214

 Av förarbetena till 2005 års MmL framgår 

dock att det ansågs oaktsamt att inte försöka återkalla en lagd order vid erhållen tillgång till 

relaterad insiderinformation efter att ordern lagts.
215

 Förarbetena gick längre och utvidgade 

således bestämmelsens omfång, detta utan att utvidgningen uttryckligen reglerades i lagtex-

ten. Detta torde inte vara fullt kompatibelt med den grundläggande legalitetsprincipen och 

principens krav på förutsägbarhet. Lagmotiv bör inte tillåtas utvidga ett förbud att täcka annat 

än vad som framgår av förbudets lagstadgade ordalydelse, således underlåtenhet att agera.
216

 

Skillnaden mellan situationen beskriven i 2005 års MmL:s förarbeten och den i de nya 

rättsakterna är att den tidigare lägger fokus på underlåtenhet att återkalla ordern, jämfört med 

de nya rättsakterna som lägger fokus på den positiva handlingen i form av ändringen eller 

återkallandet. Den tidigare lagens förarbeten uppställde ett passivitetsbrott. Passivitetsbrottet 

innebar att en person kunde bli straffansvarig för underlåtenhet att agera på grund av erhållen 

insiderinformation mellan det att order blev avgiven till dess den blev verkställd. Innebörden 

av detta var att en person som efter lagd order men innan verkställdhet erhållit insiderinforma-

tion, som innebar att personen inte skulle tjäna på att verkställa ordern, hade kunnat återkalla 

den lagda ordern utan att insiderbrott riskerades begås. Följaktligen skulle även avyttringar 

och förvärv som inte var baserade på insiderinformation utgöra insiderbrott om ordern inte 

återkallas efter erhållande av insiderinformation. Detta torde inte vara i konformitet med insi-

derlagstiftningens syfte. 

I MmL omfattas även återkallelse eller ändring av en order av förbudet mot insiderhan-

del.
217

 Lagstiftaren ansåg denna förändring nödvändig för att korrekt implementera MAD i 

svensk rätt.
218

 De nya reglerna innebär att det räcker med en ändring eller återkallelse baserad 

på insiderinformation av en redan lagd order för att omfattas av definitionen av insiderförbu-

det. En person kan dock inte dömas för insiderbrott på grund av att personen inte agerat vid 

erhållen insiderinformation. Det är enbart aktivt agerande, såsom förvärv, avyttring och änd-

ring, som kan ge upphov till brott mot insiderhandelsförbudet. Har en avsikt att förvärva eller 

avyttra manifesterats i och med att en order lagts, är det då straffbart att ändra eller återkalla 

på grund av erhållen insiderinformation. Dock krävs det självklart även att insiderinformatio-

nen utnyttjats. Den som får tillgång till insiderinformation som vid offentliggörande skulle 

öka värdet på kursen får inte ta tillbaka sin säljorder, däremot får personen ta tillbaka en köp-
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order i denna situation då det inte skulle innebära någon vinning. En förutsättning är att or-

dern skulle verkställts innan informationen blev offentlig.
219

  

Ett exempel som framförs i MmL:s förarbeten är att en person i ledande ställning, såsom 

en verkställande direktör, lägger en order för att förvärva aktier i det bolag för vilket personen 

är anställd och i efterhand får tillgång till potentiellt kursökande insiderinformation. Den 

verkställande direktören kan i en sådan situation föredra att återkalla köpordern för att undvi-

ka att bli anklagad för insiderbrott vid misstanke att ordern angivits efter att verkställande 

direktören erhöll informationen. Detta agerande skulle inte innebära att personen dragit någon 

nytta av insiderinformationen och handlandet utgör därmed inte ett insiderbrott. Situationen 

blir dock annorlunda om informationen istället är av negativ kurspåverkande natur, vilket då 

skulle leda till att den verkställande direktören undviker en förlust genom att återkalla ordern 

och därmed drar nytta av insiderinformationen. Denna situation skulle innebära ett insider-

brott och vara straffbar enligt MmL.
220

 

De nya bestämmelserna innebär en lättnad jämfört med de tidigare reglerna i den aspekten 

att det inte längre föreligger en skyldighet att i särskilda situationer återkalla en order efter att 

ha fått relaterande insiderinformation. Försiktighet behöver enbart iakttas vid återkallelse efter 

tillgång av relaterad insiderinformation om det innebär en fördel för personen som återkallar. 

De nya bestämmelserna kräver även att gärningsmannen har uppsåt gällande i vilken riktning 

som insiderinformationen kommer påverka.
221

  

Genom att införa detta rekvisit gällande återkallande eller ändring av order blir dock insi-

derlagstiftningen strängare och fler ageranden omfattas av otillåten insiderhandel. Rekvisitet 

täcker en lucka i regelverket som lagstiftaren tidigare förbisett. Att denna lucka inte längre 

existerar torde vara i konformitet med insiderlagstiftningens syfte och även bidra till ökat för-

troende för marknaden. Då den nya regleringen nu omfattar sådant agerande som tidigare be-

funnits i gråzonen, ökar förutsägbarheten på marknaden. 

En problematik med det nya rekvisitet skulle dock kunna vara att det resulterar i att lagd 

order blir fastlåst. Ett tänkbart scenario är att en person har en legitim anledning att återkalla 

en lagd order, såsom uppkomst av brist på pengar så att investeringsförmågan inte kvarstår, 

men att personen sedan lagd order erhållit insiderinformation som indikerar att kursen kom-

mer att falla. Vid ett scenario som detta kommer återkallelsen av ordern, som egentligen är 

baserad på en legitim anledning, inte kunna genomföras utan att ses som ett insiderbrott. Att 

en lagd order blir fastlåst på beskrivet sätt riskerar att skapa en osäkerhet bland investerarna 

på marknaden. Det vore önskvärt, vid en situation då något oförutsett sker i perioden mellan 

lagd order och verkställande, med en möjlighet att dra sig ur eller ändra en order utan att det 

anses som insiderhandel då legitim anledning föreligger. Att EU-lagstiftaren inte har beaktat 

detta i förordningen och direktivet kan anses problematiskt. Frågan är om utnyttjanderekvisi-

tet i rättsakterna, som kräver att det måste ha skett ett utnyttjande av insiderinformationen för 

att det ska anses vara insiderbrott, skulle kunna täcka denna situation som ett legitimt beteen-

de. Det framkommer i Spector Photo-målet att det föreligger en utnyttjandepresumtion samt 

en möjlighet att bryta denna presumtion. Möjligheten att motbevisa ett utnyttjande är som 

ovan beskrivet även medtagen i den nya svenska insiderlagstiftningen. Det är dock oklart hur 
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utnyttjandepresumtionen och möjligheten att bryta denna förhåller sig till det nyinförda rekvi-

sitet ”återkallning eller ändring av order”.
222

 Här föreligger således en osäkerhet i rättsläget 

och även om Spector Photo-målet skulle vara tillämpbart torde det vara ett otillräckligt skydd 

för investerare då det kan innebära viss problematik att påvisa att insiderinformation inte ut-

nyttjats vid återkallning eller ändring av order. Det skulle således kunna vara önskvärt med en 

förtydligande säkerhetsventil i artikel 9 för att undanta sådan situation och därmed motverka 

dylik inlåsningseffekt. 

 

2.6.8 Att ge råd och att följa ett råd 

Både i 2005 års MmL som i 2003 års MAD var det straffbart att inneha insiderinformation 

och att grundat på denna information förmå eller rekommendera en annan person att köpa 

eller sälja finansiella instrument.
223

 Detta rådgivningsförbud finns även i nya MAD, med 

tillägg att förbudet även gäller att förmå eller rekommendera någon att återkalla eller ändra en 

order gällande ett finansiellt instrument som berörs av erhållen insiderinformation.
224

 Förbu-

det i den svenska versionen av direktivet uttrycks som att ”rekommendera” eller ”förmå”.
225

 I 

den engelska språkversionen uttrycks det dock som ”recommends” eller ”induces”,
226

 vilket 

den svenska lagstiftaren argumenterade för snarare var uttryck för ”råd” eller ”uppmaning”. 

Detta har resulterat i att rådgivningsförbudet i MmL omfattar den person som ”med råd eller 

genom uppmaning” förmår någon att köpa eller sälja finansiella instrument, eller ändra eller 

återkalla en handelsorder som berörs av erhållen insiderinformation.
227

  

Den stora förändringen i och med MAD gällande rådgivningsförbudet är att förbudet nu 

även omfattar situationen då en person utnyttjar en rekommendation eller uppmaning att köpa 

eller sälja ett finansiellt instrument eller ändra eller återkalla en lagd order, om personen för-

står att rekommendationen eller uppmaningen baseras på insiderinformation.
228

 Det krävs 

därmed inte att personen som handlar med finansiella instrumentet har fått del av insiderin-

formationen utan det räcker att personen inser att rådet eller uppmaningen baseras på insider-

information för att handlandet ska omfattas av förbudet.
229

 

Enligt tidigare svensk marknadsmissbrukslagstiftning var det inte straffbart att följa ett råd 

gällande förvärv eller avyttring av finansiella instrument, även om personen var medveten om 

att det var baserat på insiderinformation. Att så var fallet framgick både av tidigare lagstift-

ning samt av NJA 2008 s. 292, det s.k. Tivox-fallet.
230

  

 

I Tivox-fallet hade en adjungerad styrelseledamot i ett bolag med noterade finansiella instrument, via sin 

position, erhållit insiderinformation gällande att bolaget skulle försättas i konkurs. Dagen innan bolaget 

försattes i konkurs ringde styrelseledamoten en vän som ägde en stor post aktier i bolaget, och rådde den-

ne att sälja sina aktier i bolaget. Vännen sålde därmed alla sina Tivox-aktier. Situationen var då den att 

styrelseledamoten aldrig utgav någon konkret insiderinformation, utan enbart ett råd att sälja aktierna.  
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I Tivox-fallet ansåg HD att vännen inte kunde dömas som ansvarig för insiderbrott då denne 

aldrig fått någon insiderinformation. Argumentationen löd att rena säljrekommendationer inte 

ansågs utgöra insiderinformation, trots faktumet att mottagaren av rekommendationen varit 

medveten om att uppgiftslämnaren baserar rekommendationen på insiderinformation.  HD 

framförde att det förelåg ett krav på att insiderinformationen måste vara av mer ”specifik na-

tur” för att mottagaren ska anses ha begått ett insiderbrott. Däremot dömdes styrelseledamo-

ten till insiderbrott då denne brutit mot rådgivningsförbudet. I Tivox-fallet framhäver dock 

HD möjligheten att döma en person som har utnyttjat en rekommendation om personen även 

får kunskap om de specifika omständigheterna som föranlett rådgivaren att ge det rådet, då 

denna kunskap anses som att personen erhållit insiderinformation.  

De nya rättsakterna MAR och MAD innebär dock att Tivox-fallet blir obsolet och hade 

samma situation uppstått idag hade troligtvis även vännen dömts för insiderbrott i och med att 

denne utnyttjat den rekommendation som varit baserad på insiderinformation och mottagaren 

troligtvis insett att rekommendationen byggde på insiderinformation.  Förbudet att följa ett 

råd eller uppmaning baserad på insiderinformation är nu även inkorporerad i MmL.
231

 

Det är något tvetydigt att det i MAR uttrycks ett krav för att det ska anses som insiderbrott 

att personen som utnyttjat en rekommendation ”inser eller borde inse” att rekommendationen 

baseras på insiderinformation, medan det i MAD uttrycks att det endast handlar om insider-

brott om personen ”inser” att rekommendationen baseras på insiderinformation, därmed inte 

”borde inse”.
232

 Det föreligger härmed en diskrepans gällande vilken insikt den person som 

mottagit en rekommendation ska ha haft enligt MAR och MAD. I förarbetet till MmL ut-

trycks att den som utnyttjar en rekommendation ska ha haft uppsåt till att rekommendationen 

baserats på insiderinformation för att agerandet ska vara straffbart.
233

 Vidare förs en argumen-

tation kring att bestämmelsen ska utformas i konformitet med MAD och enbart omfatta den 

som ”inser” att rekommendationen är baserad på insiderinformation. Detta krav på insikt in-

nebär att alla uppsåtsformer inte är tillämpliga, såsom exempelvis likgiltighetsuppsåt i och 

med att en person inte kan vara likgiltig till en insikt.
234

 På grund av denna begränsning förs 

diskussionen i förarbetet att alla uppsåtsformer bör vara tillämpliga och att bestämmelsen 

därmed bör utformas så att den omfattar en person som utnyttjar råd eller uppmaning om det 

grundar sig på insiderinformation. Bestämmelsen omfattar då inte oaktsamhet men kräver 

uppsåt till att råd eller uppmaning baserats på insiderinformation och alla former av uppsåt 

blir tillämpliga.
235

 Möjligheten att drabbas av administrativa sanktioner föreligger alltså när 

en person följer ett råd eller rekommendation som personen inser eller borde inse baseras på 

insiderinformation i enlighet med MAR och möjlighet att drabbas av straffrättsliga sanktioner 

föreligger då person följer råd eller rekommendation som personen inser baseras på insiderin-

formation i enlighet med MmL.  

Nyheten i regleringen, att även utnyttjande av råd och rekommendation baserade på insi-

derinformation ska vara straffbart, kommer troligtvis resultera i en ökad försiktighet på mark-
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naden, med en mer restriktiv inställning till att använda sig av rekommendationer och råd. 

Denna förändring torde innebära ett ökat förtroende för marknaden då det innebär en reduce-

rad möjlighet till informationsasymmetri. De nya bestämmelserna har utökat insiderbrottets 

omfång och bör resultera i en mindre snedvriden marknad där marknadsaktörerna har svårare 

att kringgå regleringen genom att använda sig av en tredje part.  

En problematik med den nya regleringen kan bli oklarheten kring rekvisitet att den person 

som följer ett råd eller rekommendation måste varit medveten om, eller i vart fall borde varit 

medveten om att rådet eller rekommendationen var baserad på insiderinformation. Hur be-

dömningen ska göras av huruvida en person varit medveten om att rekommendationen base-

rats på insiderinformation har ännu inte fastslagits och här ger förarbetena föga hjälp. Är det 

tillräckligt att personen som mottar rekommendationen är medveten om att rekommenda-

tionsgivaren har god insyn i det aktuella bolaget? Kan mottagaren förlita sig på det intryck 

som rekommendationsgivaren utger vid tillfället eller föreligger det ett ansvar på mottagaren 

att aktivt fråga ut rekommendationsgivaren om källan till rekommendationen? Denna oklarhet 

inom lagstiftningen kan leda till en rättsosäkerhet och en försämrad förutsägbarhet gällande 

risken att bli dömd för insiderbrott. Detta innebär även bevissvårigheter i att påvisa att den 

person som utnyttjat en rekommendation varit medveten om att rekommendationen baserats 

på insiderinformation.  

En ytterligare möjlig konsekvens av denna utvidgning av insiderbrottet är att det kan 

komma att hämma investeringsviljan på marknaden. En person som redan bestämt sig för att 

förvärva eller avyttra ett visst finansiellt instrument kan hämmas av att erhålla ett råd eller 

rekommendation innan planerat handlande skett och därmed bli låst om personen inser eller 

borde inse att rekommendationen eller rådet baserats på insiderinformation. Skyddet för mot-

tagaren av rekommendationen ligger i att det är åklagaren som har bevisbördan gällande att 

mottagaren var medveten om att rekommendationen baserats på insiderinformation.     
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3 MAR och MAD:s rättsliga konsekvenser för emittenter 
 

3.1 Inledning 

Viktiga förändringar inom insiderrätten för bolag med noterade finansiella instrument avser 

det som tidigare benämndes insynsrapportering (vilket numera benämns som transaktioner av 

personer i ledande ställning), loggbok (numera benämnt insiderförteckning) och offentliggö-

rande av insiderinformation. Dessa förändringar berör bolag på reglerad marknad såväl som 

bolag vars värdepapper är upptagna till handel på MTF-plattformar.
236

 I detta kapitel kommer 

dessa rättsliga konsekvenser för emittenter som uppkommit i och med MAR och MAD att 

beröras.  

 

3.2 Offentliggörande av insiderinformation 

Utgivare av finansiella instrument, dvs. emittenter, ska offentliggöra insiderinformation som 

är relaterad till emittenten snarast möjligt. Offentliggörandet ska ske på ett sådant sätt att all-

mänheten får snabb tillgång till informationen och att allmänheten kan göra en fullständig och 

korrekt bedömning av innehållet av informationen.
 
Det finns även ett krav att informationen 

ska hållas tillgänglig på emittentens webbplats i minst fem år.
237

 En viktig aspekt är sprid-

ningskriteriet som innebär att det inte räcker med att publicera informationen direkt på hemsi-

dan utan informationen måste på ett eller annat sätt spridas vidare via nyhetsdistributörer 

osv.
238

 Detta regleras i artikel 17 i MAR och denna artikel ersätter regleringen kring offent-

liggörande av insiderinformation som fanns i 2003 års MAD och i lagen (2007:528) om vär-

depappershandel.
239

 Fr.o.m. den 3 juli 2016 föreligger skyldighet att offentliggöra information 

för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på reglerad marknad eller 

som har begärt eller godkänt att deras finansiella instrument tas upp till handel eller vars fi-

nansiella instrument handlas på en MTF-plattform. Syftet med skyldigheten att offentliggöra 

insiderinformation är att undvika att kurspåverkande information endast finns tillgänglig för 

ett visst fåtal personer som kan utnyttja informationen för insiderhandel.
240

 

Formuleringen att emittenten så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderin-

formation är samma formulering som i 2003 års MAD. Däremot innebär förordningen en 

striktare praktisk tillämpning av bestämmelsen jämfört med tidigare praxis på den svenska 

marknaden. Tidigare kunde emittenten vänta till nästa handelsdag med att publicera informa-

tionen, men detta är alltså inte längre gångbart.
241
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Det finns dock vissa situationer då det är tillåtet att skjuta upp ett offentliggörande. MAR 

uppställer tre kriterier för att detta ska vara tillåtet. Det första kriteriet är att omedelbart of-

fentliggörande av informationen kan skada emittentens legitima intressen. För att detta ska 

vara anledning för uppskjutande av offentliggörande av information så förutsätter det dock att 

det inte resulterar i att allmänheten blir vilseledd samt att emittenten kan försäkra att informa-

tionen förblir konfidentiell.
242

 Osäkerhet har rått kring vad som omfattas av rekvisitet ”legiti-

ma intressen” och ESMA har försökt att förtydliga detta genom att publicera riktlinjer gällan-

de innebörden av legitima intressen med en (i och för sig icke uttömmande) lista av situatio-

ner som omfattas.
243

 Exempel på legitima intressen kan handla om pågående förhandlingar 

eller pågående transaktioner som skulle kunna ta skada om informationen gällande dessa 

kommer ut i förhand. Det kan även handla om att emittentens ekonomiska situation är sådan 

att ett omedelbart offentliggörande skulle skada intresset hos potentiella samt befintliga aktie-

ägare genom att äventyra slutförande av förhandlingar vars syfte är att säkerställa återhämt-

ningen av emittentens ekonomi.
244

  

Rekvisitet ”vilseleder allmänheten” innefattar exempelvis situationer där informationen i 

fråga skiljer sig avsevärt från tidigare publicerad information från emittenten. Det kan även 

handla om en situation där finansiella mål tidigare har meddelats offentligt och insiderinfor-

mationen vars offentliggörande emittenten önskar skjuta upp gäller faktumet att dessa finansi-

ella mål inte kommer att uppfyllas.
245

  

En nyhet i MAR är att när uppskjutande av ett offentliggörande skett och informationen 

sedan publiceras för allmänheten förväntas emittenten omedelbart skicka en notis till FI att ett 

uppskjutande skett och om FI begär det, även skicka in en skriftlig förklaring om hur kraven 

för uppskjutande av offentliggörande har uppfyllts.
246

  

 

3.3 Insiderförteckning 

Regler kring insiderförteckning är inget nytt utan fanns även i tidigare svensk insiderlagstift-

ning, dock under benämningen loggbok. Det som är nytt sedan 3 juli 2016 är att regleringen 

kring insiderförteckning gäller fler bolag än tidigare. Numer berör insiderförteckning inte bara 

bolag som är noterade på en reglerad marknad, utan även alla MTF-bolag. Regleringen har 

även blivit tydligare gällande hur emittent ska föra en insiderförteckning och vilken informa-

tion som måste finnas med.
247

   

En insiderförteckning är en förteckning som förs av emittenten över alla anställda och 

uppdragstagare som har tillgång till insiderinformation. Syftet med insiderförteckning är att 

motverka missbruk av insiderinformation. Detta syfte anses kunna uppfyllas genom att person 

som blir upptagen i en insiderförteckning påminns om att denne besitter insiderinformation 

och därmed inte får handla inom bolagets finansiella instrument under en särskild tidsrymd. 
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Syftet med insiderförteckning är även att underlätta vid utredningar av otillåten insiderhandel. 

Insiderförteckningen ger även bolaget ett viktigt verktyg att kontrollera insiderinformationen 

och hur den sprids inom bolaget.
248

  

De krav som uppställs på en insiderförteckning är att den sedan 3 juli 2016 måste föras 

elektroniskt, måste föras utan dröjsmål och den ska överlämnas till FI på begäran. Emittenten 

måste se till att personer som tas upp i insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de förstår 

vad det innebär att bli upptagen i en insiderförteckning, dvs. att man inte får utföra insider-

handel, inte olovligen röja insiderinformation och även vilka sanktioner som dessa förfaran-

den kan medföra. En insiderförteckning måste sparas i minst fem år från dess upprättande 

eller då den senast uppdaterades.
249

  

Det finns två olika typer av insiderförteckning. Den vanliga är den s.k. händelsestyrda insi-

derförteckningen, som upprättas för varje insiderhändelse som inträffar som innebär att per-

son i bolaget får tillgång till insiderinformation.
250

 Insiderhändelse kan t.ex. vara ett projekt, 

en affär, en företagshändelse, en ekonomisk händelse, vinstvarning eller offentliggörande av 

årsredovisning.
251

 Eftersom den händelsestyrda insiderförteckningen är relativt administrativt 

betungande för bolagen har lagstiftaren erbjudit ett annat alternativ, den permanenta insider-

förteckningen.
252

 Denna insiderförteckning innebär att emittenten för en förteckning över per-

soner som alltid förväntas ha tillgång till all emittentens insiderinformation.
253

  

 

3.4 Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 

Artikel 19 i MAR innefattar bestämmelser gällande transaktioner utförda av personer i ledan-

de ställning. Denna artikel har tydliga kopplingar till vad som i tidigare svensk insiderlagstift-

ning benämndes insynsrapportering. MAR:s bestämmelse har dock inneburit en utvidgning av 

tillämpningsområdet från tidigare då även MTF-bolag omfattas, utöver emittenter av finansi-

ella instrument som handlas på reglerad marknad. Tillämpningsområdet kommer ytterligare 

utökas när MiFID II träder i kraft, då bestämmelsen även kommer att gälla för bolag som är 

föremål för handel på en OTF-plattform.
254

  

Personer i ledande ställning inom emittenten och närstående till dessa, ska enligt artikel 19 

MAR underrätta emittenten och FI om transaktion som utförs för deras egen räkning gällande 

aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller övriga finansi-

ella instrument som är relaterade till dessa aktier eller skuldinstrument.
255

 Enligt tidigare re-

glering skulle innehav som person i ledande ställning hade redan när personen blev en person 

i ledande ställning rapporteras. Föregående gäller inte längre utan det är enbart förändring i 

innehavet som måste rapporteras gällande både person i ledande ställning och dess närståen-
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de.
256

 Tiden inom vilken anmälan av innehavsförändring ska utföras har kortats från tidigare 

fem dagar till att nu enbart vara tre dagar.
257

 En beloppsbegränsning har införts som innebär 

att anmälningsskyldighet uppkommer då transaktioner under ett kalenderår totalt överskrider 

5 000 euro.
258

 Även den transaktion som gör att tröskelvärdet uppnås ska ingå i det totala be-

loppet.
259

 Transaktionernas totala belopp ska beräknas utan s.k. ”nettning”. Innebörden av 

detta är att vederlag för förvärv och avyttring inte kvittas utan istället summeras för att få fram 

ett totalbelopp. För att få fram tröskelvärdet då det krävs konvertering av transaktion från 

svenska kronor till euro uttrycker FI att lämplig valutakurs är den dagsaktuella konverterings-

kursen på Riksbankens webbplats.
260

  

Personer i ledande ställning kallades tidigare för insynspersoner och denna krets av perso-

ner har utökats i och med definitionen av personer i ledande ställning. Personer i ledande 

ställning anses vara en person i företagets administrations-, lednings-, eller kontrollorgan. 

Definitionen innefattar även en ledande befattningshavare i företaget som inte är medlem i 

ovanstående uppräknade organ, men som har regelbunden tillgång till insiderinformation som 

är direkt eller indirekt kopplat till företaget och som har befogenhet att fatta sådana beslut 

som kan påverka företagets framtida utveckling och affärsutsikter på ledningsnivå.
261

 Konkre-

ta exempel på personer i ledande ställning är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, såväl 

som medlemmar av koncernledningen och verkställande direktör. Gällande kontrollorgan kan 

det handla om t.ex. compliance och internrevisionsavdelning.
262

  

Definitionen av närstående till personer i ledande ställning innefattar dels juridiska och 

dels fysiska närstående personer. Fysiska närstående personer i MAR utgörs av ”[…]en 

maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell 

rätt.”
263

 Gällande ”person som betraktas som likställd med maka/make” har FI gjort bedöm-

ningen att sambos ska inkluderas i den definitionen.
264

 Även ”[…]ett barn som personen i 

ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt” innefattas i definitionen av 

fysiskt närstående samt ”[…]en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år 

vid det datum då transaktionen ägt rum”.
265

 

Gällande definitionen av juridiska närstående personer har viss problematik uppkommit. 

Flera språkversioner, inklusive den ursprungliga svenska versionen, av artikel 3.1.26 d MAR 

blev från början missvisande i att alternativen i bestämmelsen framstod som kumulativa, när 

avsikten egentligen var att kriterierna ska vara alternativa.
266

 Den 21 oktober 2016 publicera-
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des dock en rättad version av artikel 3.1.26 d MAR och bestämmelsen anses numera vara 

samordnad inom EU.
267

 

Bestämmelsens lydelse innebär en utvidgning av den närståendekrets som ska rapportera 

transaktioner jämfört med vad som gällde innan MAR införlivades.
268

 Den rättade lydelsen av 

definitionen innefattar ”[…]juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas lednings-

uppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller 

c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till för-

mån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset 

hos en sådan person.”
269

 

Definitionen i 3.1.26 d MAR är relativt komplex. Bestämmelsen innehåller fyra alternativa 

kriterier och uppfylls något av dessa så innefattas den juridiska personen i  närståendebegrep-

pet. Kriteriet behöver inte uppfyllas av någon i ledande ställning utan kan likväl uppfyllas av 

en av de fysiskt närstående personerna enligt punkterna a-c i artikel 3.1.26 MAR.
270

 Bestäm-

melsen är förhållandevis öppen till sin ordalydelse samt relativt diffus och allmänt formulerad 

så den saknar förutsägbarhet i vem som innefattas i kretsen. Detta är olyckligt då en okontrol-

lerad användning av denna bestämmelse kan leda till stora konsekvenser för aktörerna på 

marknaden. Denna komplexitet resulterar i att man måste ta sig an denna bestämmelse med 

viss ödmjukhet. En bra utgångspunkt är att se till bestämmelsens fyra olika delmoment, dvs. 

de alternativa definitionerna av vem som anses vara en juridiskt närstående person. Noteras 

kan då att bestämmelsen har en ökad grad av abstraktion. Det första alternativet gäller en juri-

disk person där ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning, sedan rör det sig ner 

till en situation där ett bolags ekonomiska intressen motsvarar intresset för en person i ledande 

ställning. Anledningen till detta upplägg kan antas vara att bestämmelsen har en karaktär av 

en genomlysningsbestämmelse, dvs. att den är ägnad att även träffa situationer som innefattar 

användande av bulvanförhållande eller dylika bolagsrättsliga arrangemang eller juridiska åt-

gärder för att söka kringgå rapporteringsskyldigheten i artikel 19 MAR.
271

  

Ett av kraven för personer i ledande ställning i artikel 3.1.26 d MAR är att de i en juridisk 

person, stiftelse eller handelsbolag utför ledningsuppgifter för att den juridiska personen, stif-

telsen eller handelsbolaget ska anses vara närstående till personen i ledande ställning. Arbete 

som utförs i ett aktiebolag av en verkställande direktör är typexempel på ledningsuppgifter.
272

 

Exempel på en situation där det skapas ett närståendeförhållande, och en upplysnings- och 

underrättelseplikt för de fall det förekommer transaktionssituationer som ska rapporteras, är 

då en styrelseledamot i ett bolag, är VD i ett annat bolag, och utför ledningsuppgifter i det 

andra bolaget. För att en uppgift ska anses vara en ledningsuppgift krävs att uppgiften i fråga 

direkt påverkar hur bolagets verksamhet bedrivs. Uppgifter som valberedning och dylikt utgör 

därmed inte en ledningsuppgift, vilket medför att om person sitter som styrelseledamot i två 
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bolag men sitter i valberedningen i ena bolaget så skapas inte däremellan ett närståendeförhål-

lande.
273

  

Några krav på att personen i ledande ställning ska ha ägandemässig anknytning eller att 

ekonomiska intressen ska sammanfalla eller krav på ägarandel på 10 % föreligger inte läng-

re.
274

 Rapporteringsskyldigheten har således tagits bort för större ägare som innehar ett aktie-

innehav som överstiger 10 %. Föregående innebär att storägare som inte sitter i styrelsen eller 

utför ledningsuppgifter inte längre anses vara insiders. Denna förändring kan anses innebära 

en viss försämring av regleringen kring insynsrapportering. Förändringen riskerar att innebära 

att ett nytt kryphål skapas då insynsrapporteringen tas bort för storägare medan de s.k. flagg-

ningsreglerna står kvar som oförändrade. Innebörden av detta är att storägare som inte sitter 

med i styrelsen eller utför ledningsuppgifter kan vara anonyma genom att placera sina inne-

hav i en kapitalförsäkring. Flaggningsreglerna omfattar nämligen inte ägande genom sagda 

kapitalförsäkringar.
275

 Detta motarbetar transparensen inom värdepappersmarknaden vilket i 

det långa loppet kan skada förtroendet för marknaden och investeringsviljan.  

Det uppställs även en del krav på emittenten gällande transaktioner av personer i ledande 

ställning. Emittenten är skyldig att skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras 

skyldigheter enligt artikel 19.5 MAR. Orsaken till att denna skyldighet åläggs emittenten är 

att definitionen av personer i ledande ställning, specifikt artikel 3.1.25 b MAR, är relativt all-

mänt hållen vilket gör den svårdefinierbar och emittenten är mest lämpad att ha denna uppgift 

eftersom denne känner bolaget bäst. Emittenten har därför belastats med skyldighet att göra 

en bedömning gällande vilka personer inom bolaget som utgör personer i ledande ställning, 

för att sedan underrätta dessa personer om dess skyldigheter. Med skriftlig underrättelse anses 

även elektronisk skrift vara godtagbar.
276

 Emittenten är även skyldig att upprätta en förteck-

ning över personer i ledande ställning inom emittenten samt dess närstående.
277

 

Vidare åligger det emittenten att medge undantag från handelsförbudet.
278

 Förbudet utvid-

gas till att omfatta samtliga personer i ledande ställning men gäller numera enbart för personer 

i ledande ställning, således inte för personernas närstående.
279

 Förbudet innefattar handel för 

egen eller annans räkning av finansiella instrument kopplade till den emittent där personen 

har en ledande ställning. Förbudet gäller enbart under en period på 30 kalenderdagar före of-

fentliggörande av delårsrapport eller bokslutskommuniké som emittenten har en skyldighet, 

enligt svensk rätt eller bestämmelser på den handelsplats där värdepapperna handlas, att of-

fentliggöra.
280

 De omständigheter som kan medföra att emittenten tillåter ett undantag från 

handelsförbudet är om det rör sig om exceptionella omständigheter.
281

 Exceptionella omstän-

digheter innefattar externa, oväntade händelser som personen i fråga inte råder över. Det kan 

t.ex. handla om skilsmässa, fordringar eller skatteskulder, som i princip tvingar personen att 
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sälja av sina aktier brådskande.
282

 Emittenten kan även medge undantag under vissa aktieop-

tions- eller sparprogram som finns för anställda.
283

 

De uppgifter om transaktioner av personer i ledande ställning och närståendetransaktioner 

som lämnats till emittenten och till FI ska offentliggöras utan dröjsmål, dock senast tre affärs-

dagar efter transaktionsdagen.
284

 Offentlighetskravet är viktigt för att upprätthålla såväl inve-

sterares, aktieägares samt andra aktörers förtroende för marknaden, då det är värdefullt för 

dessa att informeras om ”[…]framtida förändring i aktieägande, en ökning av utbudet av akti-

er på marknadsplatsen eller en förlust av rösträtter i bolaget.”
285

 Kravet på offentliggörande 

ska även underlätta FI:s övervakande arbete.
286

  

Syftet med MAR är bl.a. att förhindra, upptäcka samt möjliggöra utredning av marknads-

missbruk. Att emittenter, personer i ledande ställning samt närstående åläggs rapporterings-

plikt för vissa transaktioner så som föreskrivs i artikel 19 MAR torde väsentligt underlätta 

möjligheterna att uppnå dessa syften. Den reviderade rapporteringsplikten och offentlighets-

kravet torde även lätta den övervakande myndighetens arbetsbörda då det innebär att de själva 

inte behöver övervaka alla transaktioner.  
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4 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

4.1  Inledning 

I denna uppsats har sökts utreda gällande rätt inom ett rättsområde som nyligen genomgått en 

stor förändring med anledning av nya EU-rättsakter. Rättsområdet i fokus är otillåten insider-

handel och de antagna EU-rättsakterna är MAR och MAD, vilka har resulterat i reviderad 

insiderlagstiftning i Sverige. Syftet med uppsatsen har varit att utreda de förändringar som 

skett i rättsläget gällande otillåten insiderhandel i och med tillkomsten av MAR och MAD 

samt att utreda vilka rättsliga konsekvenser dessa förändringar har fått och kommer att få i 

den svenska insiderlagstiftningen och för de aktörer som berörs av dem. 

 

4.2 Förändringar på insiderrättsområdet samt dess rättsliga konsekvenser 

Förändringarna inom insiderlagstiftningen innebär ett nytt system med en förordning som är 

direkt tillämplig och som omfattar bestämmelser avseende administrativa sanktioner samt en 

nationell lag som är anpassad efter ett direktiv som omfattar minimibestämmelser avseende 

straffrättsliga sanktioner på området. Systemet är ett effektivt sätt att söka harmonisera med-

lemsstaternas reglering av marknadsmissbruk, vilket är ett starkt motiv till förändringen ut-

ifrån ett EU-perspektiv. Värdepappersmarknaden är internationellt präglad med ökad mängd 

gränsöverskridande affärer underlättade av bl.a. den IT-tekniska utvecklingen. Ett mer har-

moniserat regelverk innebär ökad rättssäkerhet för marknadens aktörer. Detta speglas i att ett 

harmoniserat regelverk medför större förutsägbarhet i vad som anses straffbart och vilket age-

rande som anses vara legitimt. Harmoniseringen innebär även att det blir svårare att kringgå 

systemet. Detta då det nu inte lönar sig att välja att utföra åtgärder, som strider mot mark-

nadsmissbruksbestämmelserna, i en viss medlemsstat baserat på att agerandet är tillåtet i med-

lemsstaten eller att sanktionerna inte är lika stränga i den aktuella medlemsstaten som i en 

annan medlemsstat. Det ska dock inte förringas att EU-rättsakterna är utformade som minimi-

bestämmelser gällande påföljder, vilket innebär att medlemsstaterna är fria att själva reglera 

sin tillämpning till strängare påföljder.  Men en grundläggande enhetlighet i marknadsmiss-

bruksregleringen hjälper ändock utvecklingen i rätt riktning, dvs. utvecklingen mot en öppen 

och transparent värdepappersmarknad.  

En reviderad insiderhandelsreglering har varit starkt motiverat även av det faktum att vär-

depappersmarknaden har genomgått stora förändringar sedan införandet av 2003 års MAD. 

Nya handelsplattformar och handelstekniker har utvecklats och gjort den tidigare lagstiftning-

en otillräcklig.  MAR och MAD:s tillämpningsområde är bredare än både 2003 års MAD och 

den tidigare svenska marknadsmissbrukslagstiftningen. Tillämpningsområdet har anpassats 

för att följa med i utvecklingen på rättsområdet och täcka de nya handelsplattformar och han-

delstekniker som utvecklats på senare tid. De nya rättsakterna innefattar utöver finansiella 

instrument på en reglerad marknad, även finansiella instrument som är upptagna till handel på 

MTF- och OTF-plattformar.  Fr.o.m. antagandet av MiFID II kommer handel på OTF-

plattformar omfattas av den svenska regleringen.
287

 Det har även skett en utvidgning att om-

fatta bl.a. auktion av utsläppsrätter samt handel på OTC-marknad etc. 
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De nya EU-rättsakternas särskilda syfte att säkerställa att marknadsmissbrukslagstiftningen 

håller jämna steg med värdepappersmarknadens utveckling får ändå anses delvis uppfylld 

utifrån dagslägets utveckling såsom beskrivits ovan. Dock går utvecklingen på området 

snabbt framåt och risk föreligger att det inte tar allt för lång tid innan även denna anpassning 

är otillräcklig. Här framkommer problematiken med öppet hållen lagstiftning för att möjliggö-

ra lagstiftningens flexibilitet kontra förutsägbar och tydlig lagstiftning. Detta är en svår balans 

där rättssäkerhetens krav på förutsägbarhet ställs mot lagstiftningens möjlighet att anpassa sig 

efter framtida utveckling. 

Genom de nya EU-rättsakterna har definitionen av insiderinformation reviderats och defi-

nitionen i svensk lagstiftning hänvisar nu till definitionen i MAR. Den tidigare svenska defini-

tionen av insiderinformation var allmänt hållen och krav såsom att informationen ska vara av 

specifik natur framkom inte i lagtext utan kunde enbart utläsas i förarbeten och praxis. Genom 

den nya definitionen i överensstämmelse med MAR, där de rekvisit som krävs finns uttalade i 

lagtexten, har bestämmelsen blivit mer förutsägbar och därmed mer i konformitet med de 

rättssäkerhetskrav som uppställs med särskild vikt vid straffrättsliga förfaranden. Att defini-

tionen är densamma som i MAR är också positivt då det torde förebygga regelarbitrage.   

Förtydliganden av definitioner och begrepp på rättsområdet bör minska risken för kringgå-

ende av reglering och felaktiga domar med anledning av okunskap i framtiden. Det har tidiga-

re förelegat viss bevisproblematik gällande definitionen av insiderinformation och begreppet 

har ansetts svårgripbart och oklart. I och med MAR utvecklas och förtydligas vissa diffusa 

begrepp i definitionen men mycket av problematiken kring oklarheten kvarstår. Exempelvis 

kvarstår väsentlighetsrekvisitet som ett svårtolkat rekvisit och innebörden av specifik natur 

har inte förtydligats nämnvärt. Det är olyckligt att förändringen på rättsområdet inte erbjuder 

en tydligare och mer djupgående definition av begreppet insiderinformation då detta hade 

varit önskvärt i allra högsta grad. I enlighet med legalitetsprincipen ska lagbestämmelser vara 

klara och entydiga. Inom straffrätten ställs höga krav på förutsägbarhet och att lagen är utfor-

mad så att det går att förutse hur lagen kommer att tillämpas, vilket dessa fortfarande oklara 

rekvisit inte torde anses uppfylla.
288

 

Genom de nya EU-rättsakterna och den nya svenska marknadsmissbrukslagen gällande in-

siderbrott har de legitima undantagen utökats och undantag från tillämpningsområdet tillförts. 

De legitima undantagen har utökats bl.a. med att en möjlighet har införts i MmL att gå fri från 

ansvar för insiderbrott för den som kan visa att denne inte har utnyttjat insiderinformation. 

Denna utökning torde resultera i att vissa transaktioner, som t.ex. aktiesparprogram, som tidi-

gare inte omfattades av något av undantagen och därför omfattades av handelsförbudet, inte 

längre kommer omfattas av förbudet.
289

 Denna möjlighet att motbevisa utnyttjande har införts 

istället för att införa ett utnyttjanderekvisit i insiderhandelsförbudet såsom föreligger i MAR. 

Det som kan anses positivt med att inte införa ett utnyttjanderekvisit i svenskt insiderhandels-

förbud är att ett sådant rekvisit hade försvårat utredningsprocessen för åklagaren då denne 

även varit tvungen att visa att personen som visats ha tillgång till insiderinformation även har 

utnyttjat den. Det kan dock innebära viss problematik att det föreligger differenser i definitio-

ner och rekvisit i MAR kontra MmL och att därmed de rekvisit som ska uppfyllas för att insi-
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derbrott ska föreligga är olika gällande administrativa sanktioner och straffrättsliga sanktioner 

i Sverige. Denna differens riskerar att skapa förvirring på rättsområdet.  

Förändringarna med anledning av MAD och MAR innebär en utvidgning av insiderbrotts-

begreppet. Detta resulterar i en utvidgning av marknadsmissbrukslagstiftningens tillämp-

ningsområde. Svenskt straffbart område ändras genom förändring av rekvisitet ”får” till ”har” 

i insiderhandelsförbudet, vilket är en anpassning till MAR. Detta innebär en markant skillnad 

i och med att en åklagare i dagsläget enbart behöver visa att en person ”har” insiderinforma-

tion till skillnad mot tidigare då åklagaren var tvungen att visa hur personen fått insiderinfor-

mation, vilket medförde bevistekniska svårigheter.
290

  

Den nya regleringen innebär således bevislättnad för en åklagare i och med förändringen 

från ”får” till ”har” samt den omvända bevisbördan gällande utnyttjanderekvisitet som i 

svensk lagstiftning skiftas om till att belastas den tilltalade istället för som i MAR utgöra ett 

rekvisit för att insiderhandel ska anses föreligga. Huvudprincipen i svensk rätt för bevisbör-

dans placering i brottmål, in dubio pro reo, innebär att åklagaren ska bära bevisbördan. Att 

belasta den tilltalade för att underlätta för åklagaren och därmed avvika från huvudprincipen 

är i svensk rätt något som enbart ska ske med försiktighet och med goda grunder. Detsamma 

gäller för lättnad av beviskravet gällande en straffrättslig omständighet.
291

 Sett till statistiken 

på antal anmälningar kontra fällande domar för insiderhandel kan dock en sådan symmetri 

eventuellt vara befogad samt nödvändig för upprättande av lagstiftningens effektivitet.
292

  

Förbudet enligt MAR samt förbudet i nya MmL utvidgas jämfört med tidigare gällande rätt 

i och med att det även förbjuds att handla på ett råd eller rekommendation om personen inser 

eller, när det handlar om MAR, borde inse att rådet eller uppmaningen baseras på insiderin-

formation.
293

 En annan utvidgning av insiderförbudet från tidigare gällande rätt är att även 

återkallelse eller ändring av en lagd order, efter mottagande av insiderinformation, kan utgöra 

en otillåten handling.
294

  

Dessa utvidgningar av insiderlagstiftningens omfång täpper igen tidigare luckor i lagstift-

ningen och försvårar möjligheten att utnyttja lagstiftningens gråzoner för egen vinning på 

bekostnad av resterande marknad. Denna utveckling torde vara i konformitet med insiderlag-

stiftningens syfte dvs. att öka förtroendet för värdepappersmarknaden och skydda investerar-

na. Vid analys av förändringarna kan dock identifieras att viss problematik kan följa. Exem-

pelvis kan bedömningssvårighet uppkomma gällande huruvida person som följt ett råd har 

insett eller borde insett att rådet var baserat på insiderinformation. Möjlig nackdel är även 

eventuellt hämmande av investeringsviljan i och med inlåsningseffekten av förbudet att åter-

kalla eller ändra order vid erhållande av insiderinformation. Det är problematiskt att det inte 

finns ett undantag för när en person har legitima skäl, såsom exempelvis pengabrist, att åter-

kalla eller ändra sin order efter erhållande av insiderinformation.  

Förändringarna på rättsområdet påverkar självklart alla aktörer som berörs av insiderlag-

stiftningen, dock påverkas antagligen bolag med noterande finansiella instrument i störst grad 

av de nya EU-rättsakterna och den efterföljande lagförändringen i svensk rätt. De förändringar 
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som i och med MAR har getts störst uppmärksamhet i diskussions- och frågeforum samt se-

minarium och riktlinjer utgivna av de ledande organisationerna inom insiderhandel, framför-

allt ESMA och, för Sverige, FI, gäller offentliggörande av insiderinformation, insiderförteck-

ning och transaktioner av personer i ledande ställning. Reglering kring dessa förfaranden 

fanns dock även i tidigare lagstiftning under annan benämning och med vissa skillnader. En 

av de större förändringarna är att regleringen gällande detta numera även gäller MTF-bolag 

och då MiFID II träder i kraft, även OTF-bolag.
295

  

Den negativa sidan av förändringarna på EU-nivå resulterande i ett nytt regelverk är att en 

ny och större osäkerhet skapas inom ett redan oklart rättsområde. Det fanns sedan innan en 

osäkerhet i tillämpningen av insiderlagstiftning och ett väldigt begränsat utbud av ledande 

rättspraxis. Den nya regleringen på området medför att den rättspraxis och till stora delar den 

inhemska tolkning som likväl byggts upp, har blivit obsolet. Framöver kommer medlemssta-

terna få söka sig till förordningar utfärdade av kommissionen eller rekommendationer utfär-

dade av ESMA för att finna vägledning i regeltillämpningen på området. En direkt tillämplig 

förordning och ett direktiv som ska införlivas i nationell lagstiftning begränsar medlemssta-

ternas möjlighet att anpassa marknadsmissbruksregleringen efter egna behov och eventuella 

speciella omständigheter. Dock måste detta ses i ljuset av möjligheten till en harmoniserad 

insiderlagstiftning inom EU för att bygga en fungerande inre marknad och gemenskap. Utöver 

detta föreligger faktumet att svensk insiderlagstiftning har varit föremål för kritik och likväl 

ansetts vara i behov av revidering. 

Som ovan beskrivits rådde en rättsosäkerhet på området gällande otillåten insiderhandel 

innan förändringarna genom EU-rättsakterna. I dagsläget kan dock argumenteras för att det 

råder än större förvirring. ESMA arbetar med att få fram riktlinjer för hur bestämmelserna i 

förordningen ska tillämpas men processen tar tid och frågetecknen är många för aktörerna på 

värdepappersmarknaden. Även FI försöker att, genom informativa seminarium och frågefo-

rum, besvara marknadens alla frågor om rättsområdets förändringar. Uppgiften är dock inte 

lätt då svaren på frågorna ännu inte skapats och formulerats och anpassats utan fortfarande 

innefattas i en utvecklande process som ännu är långt ifrån färdig. Frågan är även vart klargö-

randet ska komma ifrån för att upprätthålla en tillräcklig rättssäkerhet på rättsområdet. ESMA 

och FI är de som bemyndigats att skapa riktlinjer, men det kan ifrågasättas om det är i linje 

med rättssäkerheten att skapa en diffus lagstiftning som behöver klargörande från en icke bin-

dande källa, såsom ESMA:s och FI:s allmänna råd faktiskt är. Samtidigt föreligger det en risk 

med en allt för detaljerad lagstiftning då det skapar en rigidhet som gör den svår att anpassa 

efter olika situationer och förändringar i samhället. Då värdepappersmarknaden är i konstant 

förändring och utveckling krävs en viss öppenhet i lagstiftningen. 

Uppsatsen har sökt klargöra gällande rätt och i viss mån analysera dess effektivitet och hur 

väl den nya regleringen kommer att uppnå dess syfte. I skrivande stund är värdepappersmark-

naden om möjligt mer förvirrad och rättsosäker än innan, men förhoppningen måste ändå vara 

att det med tidens gång, efter att fler riktlinjer publicerats och mer praxis skapats på området, 

att fler klargöranden kommer att följa och därmed även ett förbättrat rättsområde. 
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Prop. 1975/76:112   Om kungörande av lagar och andra författningar 
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Prop. 1990/91:42   Om insiderhandel 
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SOU 2014:46   Marknadsmissbruk II 
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