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Sammanfattning 
KompL och LSM infördes i svensk rätt till följd av MAR och MAD 2.  

Den nya regleringen syftar till att utredning och bekämpning av marknadsmissbruk ska 
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Prop. 2016/17:22 har namnet ”effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk”. Vad som avses med effektiv bekämpning framgår dock inte av 
propositionen. Effektivitet är enligt min mening ett mått som behöver preciseras för att förstås. 
Eftersom begreppet inte förklarats genom prop. 2016/17:22 har det varit nödvändigt att dra 
egna slutsatser om vad regeringen menar med effektivitet. Utifrån propositionens innehåll, 
regleringen på EU-rättslig nivå och tidigare lagstiftning på området anser jag att det går göra 
antagande om hur effektivitet ska uppnås. För att uppnå effektivitet har finansinspektionen, 
genom den nya regleringen, fått utökade utredningsbefogenheter samt möjlighet att påföra 
administrativa sanktioner. Vidare har straffskalorna för marknadsmissbruk skärpts och 
marknadsmissbruksbrott har fått ett bredare tillämpningsområde. 
 Antal inkomna brottsmisstankar angående marknadsmissbruk har sedan år 2005 ökat 
med 460 procent. Av de anmälningar som inkommit har det varit få anmälningar som lett till 
åtal. En bakomliggande faktor är att bestämmelserna om marknadsmissbruk varit svåra att 
tillämpa. Den lagstiftning som MAD 2 och MAR genererat i svensk rätt kommer troligtvis öka 
förutsättningarna för att utreda och bekämpa marknadsmissbruk på ett mer effektivt sätt än 
tidigare. Samtliga överträdelser av MAR är förbjudna oavsett uppsåt genom införandet av 
KompL och LSM. Den nya regleringen kommer sannolikt påverka antal anmälningar som leder 
till någon form av påföljd även om åtal inte väcks.  
 Marknadsmissbruksbrotten består av marknadsmanipulation, insiderhandel och 
obehörigt röjande av insiderinformation. Tidigare var marknadsmissbruksbrotten definierade 
genom svensk lag. Genom den nya regleringen ska marknadsmissbruksbrotten tolkas och 
tillämpas i enlighet med definitionerna i MAR. Genom hänvisning till MAR kommer fler 
förfaranden omfattas av bestämmelserna i KompL och LSM. 
 Uppdelningen mellan finansinspektionens och Ekobrottsmyndighetens befogenheter 
kommer sannolikt påverka att utredning av marknadsmissbruk kommer ske på ett mer effektivt 
sätt. Ekobrottsmyndigheten kommer inte utreda brott av mindre allvarlig karaktär till fördel för 
brott av mer allvarlig karaktär. Därigenom kan Ekobrottsmyndigheten fokusera på de mer 
allvarliga brotten som genom LSM kan påföras längre fängelsestraff. Finansinspektionen kan 
påföra administrativa sanktioner där subjektiva rekvisit utelämnas. Därigenom har 
finansinspektionen möjlighet att handlägga fler ärenden av administrativ karaktär.  
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DEL I  

1. Inledning 

Den 1 februari 2017 infördes Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
marknadsmissbruksförordning (KompL) och lag (2016:1307) om straff för 
marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (LSM). Lagarna infördes till följd av 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 
marknadsmissbruk (MAR) och europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 
16 april 2014 (MAD 2). Hur den nya regleringen kommer förstås och tillämpas i svensk rätt 
är ännu inte klart eftersom det inte finns några rättsfall som avgjorts utifrån de nya 
bestämmelserna.  

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste åren har antalet inkomna brottsmisstankar för marknadsmissbruk ökat.1 
Finansmarknadskammaren lagförde under 2016 18 personer för insiderbrott, 17 personer för 
otillbörlig marknadspåverkan och en person för grov otillbörlig marknadspåverkan.2  

Enligt 1 kap. 1 § 2 st. KompL ska termer och uttryck ha samma betydelse som termer 
och uttryck har i MAR. I preambeln till MAR framgår det av skäl 7 att marknadsmissbruk 
innefattar insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. 
Det framgår vidare att marknadsmissbruk är olagliga beteenden på finansmarknader som 
förhindrar fullständig öppenhet på finansmarknaderna. Insiderhandel är i huvudsak när en aktör 
utnyttjat insiderinformation vid handel med finansiella instrument för att göra fördelaktiga 
affärer enligt skäl 23 MAR. Marknadsmanipulation föreligger när en aktör genom transaktion 
eller annat beteende på värdepappersmarknaden ger vilseledande signaler om tillgång, pris eller 
efterfrågan på finansiella instrument enligt art. 12.1 a MAR. Olagligt röjande av 
insiderinformation som benämns obehörigt röjande av insiderinformation i svensk rätt är när 
en person som besitter insiderinformation röjer sådan information till någon annan enligt art. 
10.1 MAR. Även den som mottagit rekommendationer eller uppmaningar som bygger på 
insiderinformation och vidarebefordrar sådan information kan omfattas av obehörigt röjande 
av insiderinformation i de fall mottagaren insåg eller borde insett att det rörde sig om 
insiderinformation enligt art. 10.2 MAR. 

Olagliga beteenden på finansmarknader genom insiderhandel, marknadsmanipulation 
och obehörigt röjande av insiderinformation skadar allmänhetens förtroende för 
värdepappersmarknaden och förhindrar effektiva finansmarknader enligt skäl 1 MAD 2.  

Aktiemarknadens normsystem är detaljrikt och omfattande. Bestämmelserna kring 
marknadsmissbruk utgör en del av aktiemarknadens normsystem och har till syfte att erhålla 
en öppen, effektiv och integrerad finansmarknad. En förutsättning för en fungerande 
finansmarknad där finansmarknader verkar som finansieringskälla till bolagen är att de har 
allmänhetens förtroende enligt skäl 2 MAR. Det föreligger alltid en risk för aktörer inom 

                                                
1 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2016, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 29. 
2 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2016, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 19. 
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samma bolag att motparten besitter specifik information eller specialkunskaper vid förvärv 
eller avyttring av finansiella instrument.3 För att erhålla allmänhetens förtroende för 
värdepappersmarknader krävs en tydlig lagreglering vid olagliga beteenden på 
finansmarknader.4  

På 1970-talet infördes den första lagregleringen i svensk rätt angående 
marknadsmissbruk. Sedan dess har reglerna kring marknadsmissbruk kontinuerligt förändrats 
för att reglerna kring marknadsmissbruk inte ansetts tillräckliga.5 En mängd EU-förordningar 
och EU-direktiv har tillkommit på marknadsmissbruksområdet och förändringstakten på EU-
rättslig nivå är hög. För att anpassa och underlätta tolkning och tillämpning av EU-direktiv och 
EU-förordningar på marknadsmissbruksområdet bör termer och uttryck i svensk rätt 
överensstämma så långt det är möjligt med terminologin på EU-rättslig nivå.6 Därav har 
terminologin för marknadsmissbruksbrott i svensk rätt kontinuerligt förändrats. Det krävs att 
lagregleringen angående marknadsmissbruk i svensk rätt motsvarar den förändringstakt som 
förekommer på EU-rättslig nivå för att säkerställa enhetlig tillämpning inom EU. Det har 
medfört att den svenska lagregleringen kontinuerligt har uppdaterats och kompletterats utifrån 
nya restriktioner från EU. 

Den senaste lagändringen i svensk rätt angående marknadsmissbruk infördes den 1 
februari 2017 med prop. 2016/17:22 ”effektiv bekämpning av marknadsmissbruk” som 
beslutsunderlag. Enligt skäl 3-5 MAR eftersträvar EU harmonisering av bestämmelserna på 
marknadsmissbruksområdet. Enligt skäl 23 MAD 2 tillkom direktivet för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av MAR. De lagändringar som genomfördes i svensk rätt till följd av 
MAR och MAD 2 var KompL och LSM som ersatte lag (2005:377) om straff för 
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (MmL).  

De nya bestämmelserna infördes delvis för att säkerställa att EU-rättsliga krav återfinns 
i svensk rätt. Vidare infördes bestämmelserna för att utredning och bekämpning av 
marknadsmissbruk ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.7 Bestämmelserna ska 
sammanfattningsvis öka förutsättningarna för en mer effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk.8 Vad som avses med ”effektiv bekämpning av marknadsmissbruk” och 
begreppet effektiv framgår dock inte av prop. 2016/17:22. 

1.2 Syfte 

Den nya lagstiftningen angående marknadsmissbruk i svensk rätt har tillkommit för att 
utredning och bekämpning av marknadsmissbruk ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.9 Med 
hjälp av metoderna som framgår av avsnitt 1.4 analyseras förutsättningarna för att den nya 

                                                
3 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 160. 
4 Af Sandberg, C., Marknadsmissbruk - insiderbrott och kursmanipulation, s. 5. 
5 Prop. 2016/17:22, s. 56. 
6 Prop. 2016/17:22, s. 88. 
7 Prop. 2016/17:22, s. 54. 
8  Statsrådsberedningen, Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017, www.regeringen.se, 
(hämtad 17 mars 2017). 
9 Statsrådsberedningen, Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017, www.regeringen.se, 
(hämtad 17 mars 2017). 
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lagstiftningen ska uppnå de uppställda målen. Huvudsyftet med uppsatsen är därför att utreda 
om KompL och LSM kommer verka för en mer effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.  

För att uppnå syftet krävs en redogörelse för hur MAD 2 och MAR implementerats i 
svensk rätt. Då någon sådan redogörelse i nuläget inte finns har den ett egenvärde i sig. 
Uppsatsens underliggande syfte är därför att göra en sammanställning och presentation av hur 
MAD 2 och MAR införts i svensk rätt. 

1.3 Frågeställningar 
Avsikten med införandet av KompL och LSM är som framgått att effektivisera bekämpning av 
marknadsmissbruk. De nya bestämmelserna ska öka förutsättningarna för att utredning och 
bekämpning av marknadsmissbruk ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. För att analysera 
om de uppställda målen uppfylls genom KompL och LSM besvaras följande frågeställningar: 
 
➢ Vad avses med ”effektiv bekämpning av marknadsmissbruk” i prop. 2016/17:22? 
➢ Givet svaret på första frågeställningen - hur påverkas förutsättningarna för en effektiv 

bekämpning av marknadsmissbruk genom den lagstiftning som MAD 2 och MAR 
genererat i svensk rätt? 

1.4 Metod 

1.4.1 Inledning 
För att uppnå syftet med uppsatsen är det av betydelse att formulera en metod som har ett nära 
samband med problemformuleringen.10 MAD 2 och MAR har i svensk rätt genererat ny 
lagstiftning på marknadsmissbruksområdet. De nya bestämmelserna ska ge finansinspektionen 
möjlighet att besluta om administrativa sanktioner för marknadsmissbruk, bereda 
finansinspektionen fler utredningsbefogenheter samt öka förutsättningarna för en mer effektiv 
bekämpning av marknadsmissbruk. Det finns därav anledning att analysera den nya regleringen 
för att besvara frågeställningarna i avsnitt 1.3. För att systematisera och konkretisera de nya 
bestämmelserna kring marknadsmanipulation, insiderhandel och obehörigt röjande av 
insiderinformation används genomgående den rättsdogmatiska metoden med beaktande av den 
rättssociologiska metoden. Vid författandet av denna uppsats tillämpas huvudsakligen 
Peczeniks hierarkiska rättskällelära som teori för att systematisera och konkretisera 
bestämmelserna angående marknadsmissbruk för en tydlig diskussion de lege lata.11  

I uppsatsen finns inslag av rättsdogmatik, rättssociologi och rättshistoria. Olsen 
framförde att rättshistoria och rättssociologi tidigare ansågs utgöra en del av den 
rättsdogmatiska metoden. Det indikerar till att rättshistoria och rättssociologi idag faller utanför 
rättsdogmatikens ramar.12 Uttalandet styrker enligt min mening att rättshistoria och 
rättssociologi åtminstone har ett nära samband med rättsdogmatiken. I enlighet med Olsens 

                                                
10 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Vogel, H-H., Finna rätt – 
juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 246. 
11 Peczenik, A., Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning, s. 49.  
12 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105. 
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uttalande anser jag att rättshistoria och rättssociologi inte per automatik utgör en del av den 
rättsdogmatiska metoden. Det föreligger vidare situationer då exempelvis rättshistoria inte rör 
sig utanför rättsdogmatikens ramar och därmed inte behöver beaktas särskilt.  

Det finns anledning att nämna ett rättshistoriskt perspektiv eftersom rättskälleläran 
förändrats genom tid, vilket framgår av avsnitt 2.1.1. Rättshistoria föranleder analys och studie 
av äldre rätt. Den äldre rätten presenteras och analyseras för att rättsvetaren senare ska ha 
möjlighet att formulera de lege ferenda utifrån ett utvecklingsperspektiv. Den historiska 
filosofin var skälet till Von Savigny och den historiska skolans framgång. Den romerska rättens 
betydelse framfördes samtidigt som utvecklingen av gällande rätt presenterades. Därav fanns 
möjlighet att framgångsrikt analysera den rättliga framtidspositionen.13 Den rättshistoriska 
aspekten skulle eventuellt kunna beaktas utifrån ett utvecklingsperspektiv i uppsatsen. För 
anledning att beakta rättshistoria krävs det att förutsättningarna finns för att analysera den äldre 
rätten utifrån ett de lege ferenda-perspektiv. Av uppsatsen framgår en översiktlig presentation 
av tidigare regleringar på marknadsmissbruksområdet och tidigare reglering presenteras 
således inte ingående. Jag anser att förutsättningarna för analys och studier av de lege ferenda 
utifrån ett rättshistoriskt perspektiv inte är uppfyllda. Det är således inte möjligt att använda 
rättshistoria. I avsnitt 2.1.1 är lagen den huvudsakliga rättskällan och momentet faller därmed 
inte utanför rättsdogmatikens ramar. Sammanfattningsvis anser jag det inte nödvändigt eller 
lämpligt att tillämpa ett rättshistoriskt perspektiv. Jag anser att den rättsdogmatiska metoden i 
detta hänseende är tillräcklig för uppsatsens syfte och frågeställningar.  

I de fall den rättsdogmatiska metoden inte räcker till kan det vara intressant att se till 
alternativa metoder som kan påverka de lege ferenda.14 Det finns anledning att beröra den 
rättssociologiska metoden. I avsnitt 2.1.2 framförs statistik för att påvisa allmänhetens beteende 
på finansmarknader. Statistiken som i sig utgör empiri bygger på årsredovisningar från 
Ekobrottsmyndigheten (EBM). För att kunna hantera statistiken och visa vilka beteenden som 
finns krävs en rättssociologisk metod. Vidare omfattas årsredovisningar inte av Peczeniks 
traditionella rättskällelära. Därav tillämpas rättssociologisk metod som ett komplement till den 
rättsdogmatiska metoden för att i kapitel fyra föra en mer intressant analys de lege ferenda. 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden har länge varit den självklara juridiska metoden som anses vara 
den rådande normen.15 Den juridiska metoden omfattar den rättsdogmatiska metoden med 
rättskälleläran som teori.16 Den rättsdogmatiska metoden ska klargöra och systematisera 
gällande rätt.17 Det är nödvändigt att forskare och jurister har en gemensam syn på vilka 
rättskällor som ska betraktas som auktoritativa rättskällor för att fastställa gällande rätt. 
Peczenik har uppställt en vedertagen normativ hierarkisk rättskällelära för att påvisa vilka 

                                                
13 Modéer, K-Å., Rättshistorieämnets uppgifter – reflektioner inför rätts- och forskningspolitiskt paradigmskifte, 
SvJT, 1996, s. 526. 
14 Jfr. med Heumans syn på hjälpvetenskaper i: Heuman, L., hjälpvetenskapernas betydelse för 
rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT, 2005/06, s. 768-789. 
15 Svensson, E-M., De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 212. 
16 Svensson, E-M., De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 217. 
17 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 91. 
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kunskapskällor som ska, bör och får användas.18 Utifrån uppsatsens syfte anser jag det relevant 
att utgå från Peczeniks rättskällelära som är väl känd och överensstämmer med tillämpningen 
av svensk rätt.  
 Det finns anledning att reflektera kring skillnaden mellan rättsvetenskap och juridik vid 
användning av den rättsdogmatiska metoden eftersom uppsatsen är en rättsvetenskaplig 
framställning. En praktiserande jurist och en rättsvetare eller forskare befinner sig inte inom 
samma sammanhang. Det beror på att den praktiserande juristen arbetar med praktisk juridisk 
kunskap medan rättsvetaren arbetar med akademisk juridisk kunskap. Det lämnas således större 
utrymme för en rättsvetare eller en forskare att förhålla sig kritisk till rättskälleläran än för den 
praktiserande juristen. En forskare eller rättsvetare kan uttala sig mer generellt då hen inte fattar 
bindande beslut.19 I denna rättsvetenskapliga framställning använder jag mig av den 
rättsdogmatiska metoden med beaktande av den rättssociologiska metoden. Jag anser det 
relevant att utgå från den rättsdogmatiska metoden samtidigt som det är relevant för en 
rättsvetenskaplig framställning att uppmärksamma alternativa synsätt på rätten för att erhålla 
en öppnare diskussion kring de lege ferenda. 

1.4.3 Kritik mot rättsdogmatisk metod och traditionell rättskällelära 
Det har presenterats flertalet alternativ till Peczeniks hierarkiska rättskällelära för att påvisa att 
den uppfattats som ofullständig. Karhu har presenterat en kontextuell och situationsorienterad 
metod som utgår från det rättsligt relevanta beteendet istället för reglerna.20 Han menar att 
rättsliga avgöranden bör bygga på en öppen argumentation med ett utökat verklighetsförankrat 
beslutsunderlag. De olika graderna av Peczeniks rättskälleläror som bör och får användas har 
enligt Karhu förorsakat vissa problem. Karhu ifrågasätter lagen som den högsta auktoritativa 
rättskällan. Han menar att det borde finnas en ny klass av “supernormer” som skulle 
åstadkomma en dominerande auktoritativ ställning bland rättskällorna. Han menar att 
supernormerna har vissa egenskaper som behövs för att undvika konflikt med grundrättigheter 
som finns på en övernaturlig nivå.21  

En annan syn på rättskällorna är Tuoris teori om rättsprincipernas dualitet. Han menar 
att innehållet i en rättsnorm kan konstrueras av användningen av rättsprinciper. 
Rättsprinciperna kan användas som argumentation vid tolkning av rättsnormers innehåll. 
Diskussionen kring rättsprincipernas dualitet tycks fokusera på de djupare dimensionerna som 
anses vara mer betydelsefulla än rättsnormer och principer på ytnivån. Tuoris syn på 
rättsprincipers dualitet talar för att rätten är kontextuell och flexibel.22  

Peczeniks rättskällelära kan i vissa fall vara oförenlig med den verkliga situationen. 
Några exempel är när reglerna inte är förenliga eller när reglerna är felkonstruerade. Peczeniks 
rättskällelära kan verka föråldrad mot bakgrund av att det inte lämnats utrymme att följa andra 
vetenskapers betydelse för rätten. Exempelvis pluralistisk rättsvetenskap, rättspolitiskt inriktad 

                                                
18 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 93. 
19 Svensson, E-M., De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 211. 
20 Karhu, J., Kontekstualitet och en (post)modern rättskällelära – ett finskt utkast, Retfærd, 2007, s. 23. 
21 Karhu, J., Kontekstualitet och en (post)modern rättskällelära – ett finskt utkast, Retfærd, 2007, s. 30 - 31. 
22 Karhu, J., Kontekstualitet och en (post)modern rättskällelära – ett finskt utkast, Retfærd, 2007, s. 30 - 31. 
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rättsvetenskap, konstruktiv rättsvetenskap och probleminriktad rättsvetenskap.23 
Rättskälleläran kan därmed uppfattas vara otillräcklig eller ofullständig.  

Trots kritiken som framförts anser jag att den rättsdogmatiska metoden och Peczeniks 
rättskällelära som teori är en bra utgångspunkt. Det kan finnas anledning att beakta alternativa 
synsätt på rätten i de fall rättskälleläran inte räcker till. Karhu och Tuoris kontextuella 
perspektiv skulle kunna vara alternativa synsätt för att förstå varje enskild situation. Dock bör 
de kontextuella perspektiven ställas mot förutsebarhet och rättssäkerhet. För rättssäkerheten är 
det av betydelse att rättstillämparen tolkar och följer lagen utifrån dess syfte.24 Den 
rättsdogmatiska metoden och Peczeniks rättskällelära är till högre grad förenlig med 
förutsebarhet och rättssäkerhet. Som framgått är den rättsdogmatiska metoden den självklara 
juridiska metoden som anses vara den rådande normen. Enligt min mening bör yttre faktorer 
användas med försiktighet vid en juridisk framställning. Det är nödvändigt att jurister har en 
gemensam syn på rättskällornas auktoritet för en rättssäker och förutsägbar tillämpning av 
rättskällorna. I de fall där den rättsdogmatiska metoden anses tillräcklig finns det enligt min 
mening ingen anledning att tillämpa alternativa synsätt på rätten. I denna framställning är 
däremot den rättsdogmatiska metoden och Peczeniks rättskällelära inte tillräcklig för 
uppsatsens syfte. Därav tillämpas den rättssociologiska metoden som komplement till den 
rättsdogmatiska metoden.   

1.4.4 Rättssociologisk metod 
Genom den rättssociologiska metoden studeras relationen mellan rätt och samhälle. 
Rättssociologi är en empirisk vetenskap som tillgodoser hur rätten faktiskt tillämpas.25 Den 
rättsdogmatiska metoden åsidosätter yttre faktorer så som den fysiska verkligheten.26 Genom 
rättssociologi lämnas utrymme för reflektion kring hur rätten inverkar på samhället. Det 
förutsätter att externa perspektiv på rätten används.27 Hydén använder en metafor för att 
beskriva skillnaden mellan rättsdogmatik och rättssociologi. Han menar å ena sidan att juristen, 
utifrån den rättsdogmatiska metoden, har för avsikt att upprätthålla spelets regler. Å andra sidan 
har samhällsvetaren, utifrån den rättssociologiska metoden, för avsikt att utveckla spelet på 
bästa sätt utifrån spelets regler. Hydéns metafor går enligt min mening att tillämpa på 
marknadsmissbruksområdet. Juristen är intresserad av tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna på marknadsmissbruksområdet. För fungerande finansmarknader är det dock 
av betydelse att aktörer på finansmarknader utvecklar marknadsmissbruksområdet på bästa sätt 
utifrån de regler som finns. Aktörer på finansmarknader är intresserade av vilka konsekvenser 
som följer av vissa ageranden. Aktörer ifrågasätter vidare varför bestämmelserna finns.28 
Uppsatsens deskriptiva del innehåller en framställning de lege lata utifrån juristens och 
samhällsvetarens intresse. Tillämpning och tolkning av de nya bestämmelserna framförs i den 
deskriptiva delen. Vidare framförs konsekvenserna av aktörers olagliga beteenden på 
finansmarknader utifrån samhällsvetarens intresse. 

                                                
23 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 97. 
24 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 158. 
25 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 207 - 208. 
26 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 117. 
27 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 209. 
28 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 226. 
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För en rättsvetenskaplig framställning kan det vara betydelsefullt med andra 
infallsvinklar på rätten.29 Jag anser att den rättssociologiska metoden kan tillämpas i de fall den 
rättsdogmatiska metoden inte räcker till. Den rättsociologiska metoden tillämpas för att 
analysera allmänhetens beteenden på finansmarknader ur ett perspektiv de lege ferenda. 
Årsredovisningar ingår inte i Peczeniks hierarkiska rättskällelära. Jag anser att EBM:s 
årsredovisningar är nödvändiga för att uppvisa den empiri som klargör allmänhetens faktiska 
beteenden. Jag anser att empirin är nödvändig för den rättssociologiska reflektionen. 
Allmänhetens beteende på finansmarknader kan indikera till om det bakomliggande syftet med 
införandet av MAD 2 och MAR kommer uppfyllas i realiteten.  

1.5 Material 
Eftersom den rättsdogmatiska metoden genomgående används i framställningen så används 
Peczeniks rättskällelära vid val av material. I första hand används lagtext som är den rättskälla 
som är starkt förpliktigad (ska) att använda för att beskriva gällande rätt. Lagtext används med 
bakgrund av den samhälleliga auktoritet som ligger till grund för källans ursprung.30 Lagtext 
används även i uppsatsen för att formulera den historiska regleringen på området på ett konkret 
och övergripande sätt. Lagtext kompletteras med EU-direktiv och EU-förordningar för att 
konkretisera hur bestämmelserna ska tolkas och tillämpas i svensk rätt. EU-förordningar 
används delvis eftersom de är direkt tillämpliga i svensk rätt och därmed ska beaktas. Vidare 
används EU-förordningar eftersom begreppet marknadsmissbruk definieras genom MAR. EU-
direktiv används för att påvisa vad som ligger till grund för den svenska lagregleringen.  
 Trots den mängd bestämmelser som finns på marknadsmissbruksområdet är den 
finansiella verkligheten komplex och lagregleringen utgör endast ramlagar.31  Förarbeten och 
prejudikat är enligt den traditionella rättskälleläran sådana rättskällor som bör beaktas. De 
används för att komplettera lagtexten och för att påvisa hur bestämmelserna ska tillämpas i 
realiteten. Som förarbeten används främst prop. 2016/17:22 och SOU 2014:46 eftersom de 
utgör underlag för KompL och LSM som behandlas ingående i uppsatsen. Vidare används 
propositioner som hänförs till tidigare bestämmelser i den historiska bakgrunden. Prejudikat 
och rättsfall från EU-domstolen, Högsta domstolen (HD), hovrätten (HovR) och tingsrätten 
(TR) presenteras och analyseras för att förtydliga gällande rätt. Det bör tilläggas att de domar 
från EU-domstolen som presenteras är översatta från franska och nederländska till svenska. 
Enligt min mening har det dock inte funnits anledning att fästa större avseende vid detta 
eftersom de aktuella frågorna tydligt framgått.  

De rättsfall som presenteras i uppsatsen är utvalda utifrån uppsatsen syfte och 
frågeställningar. Anledningen till att jag väljer att använda domar från TR och HovR är delvis 
mot bakgrund av den höga förändringstakt som förekommer på marknadsmissbruksområdet. 
De prejudicerande rättsfall som finns på marknadsmissbruksområdet är få och täcker inte alla 
rättsfrågor som kan uppstå vid marknadsmissbruk. Stockholms TR mål 5189-15 presenteras 
och analyseras eftersom målet handlar om blogginlägg. Det finns inget tidigare rättsfall som 

                                                
29 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 128. 
30 Karhu, J., Kontekstualitet och en (post)modern rättskällelära – ett finskt utkast, Retfærd, 2007, s. 29. 
31 Stattin, D., Söderström, R., Tillsyn på den europeiska finansmarknaden efter finanskrisen - några 
implikationer för Sverige, SvJT, 2011, s. 453. 
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behandlar frågan om ett blogginlägg kan omfattas av förbudet. Därav anser jag att det är 
intressant att presentera målet mot bakgrund av att det speglar den moderna verkligheten på ett 
sätt som äldre rättsfall inte gör. Stockholms TR mål B 4304-14 och Svea HovR mål B 5884-
15 presenteras och analyseras av två anledningar. För det första är fallet intressant utifrån den 
rättssociologiska metoden. För det andra är fallet intressant ur det hänseende att det finns 
rättsfrågor som genom den nya lagändringen skulle behandlas annorlunda. Därav finns det 
enligt min mening anledning att behandla domar från TR och HovR trots att domarna i sig inte 
har prejudicerande verkan.  

De rättskällor som får beaktas är bland annat myndighetsbeslut, allmänna rättsprinciper 
och doktrin.32 Doktrin är en rättskälla som inom rättsvetenskapen anses viktig eftersom den 
kritiserar och analyserar rätten och utvecklingen.33 I uppsatsen används böcker och artiklar som 
doktrin. Marknadsmissbruk är väl diskuterat genom förarbeten, EU-rättsliga direktiv och 
förordningar och artiklar. Till större del används inte rättskällor som får beaktas i denna 
framställning eftersom de rättskällor som ska och bör användas är tillräckliga för att uppnå 
uppsatsens syfte.  
 Mot bakgrund av användningen av den rättssociologiska metoden anser jag det vara 
relevant att hänvisa till källor som inte befinner sig inom den traditionella rättskälleläran. Jag 
beaktar EBM:s årsredovisningar för statistik på hur bestämmelserna om marknadsmissbruk 
fungerar i praktiken. EBM:s årsredovisningar visar bland annat hur många anmälningar om 
marknadsmissbruk som inkommit och hur många anmälningar som lett till åtal.  

1.6 Avgränsning 
Uppsatsen berör marknadsmissbruksbrott utifrån svensk rätt. Internationell rätt beaktas således 
inte. Prop. 2016/17:22 används som beslutsunderlag och jag vill därmed förtydliga att det 
endast är KompL och LSM som behandlas i uppsatsen med undantag från avsnitt 2.1.1. Övriga 
lagändringar som framkommer av prop. 2016/17:22 beaktas således inte. Vid tillämpning och 
tolkning av bestämmelserna i KompL och LSM används förvärv och avyttring av aktier som 
finansiella instrument. Köporder, säljorder och andra handelssätt beaktas inte. Jag anser att det 
är nödvändigt med nämnda avgränsningar för att kunna genomföra en mer kvalitativ och 
intressant analys utan att uppsatsens syfte åsidosätts.  

1.7 Forskningsläge 
Marknadsmissbruksområdet är komplext och intresset för marknadsmissbruk inom svensk 
forskning har varit relativt lågt. Inom svensk forskning har marknadsmissbruk främst 
behandlats genom tidskriftsartiklar. I doktrinen har marknadsmissbruk lämnats ett begränsat 
utrymme eftersom området där behandlats som en del av det större området börsrätt. 
 Den svenska forskningen angående marknadsmissbruk rör främst tillämpning och 
tolkning av de tidigare bestämmelserna i MmL. Forskning angående KompL och LSM är näst 
intill obefintlig. Det föreligger viss debatt angående införandet av MAD 2 och MAR i svensk 

                                                
32 Ismail, Z., Kontextualitet som minoritetsskydd - rättskälleläran och kvinnor som utsätts för våld i 
anknytningsrelationer, JP, 2014, s. 232. 
33 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 35.  
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rätt, men mer djupgående forskning i ämnet saknas.34 I denna uppsats behandlas införandet av 
MAD 2 och MAR i svensk rätt ingående, vilket i sig är unikt. Det finns enligt mig behov av 
svensk forskning angående den nya regleringen på marknadsmissbruksområdet. 

1.8 Disposition 
I uppsatsens första del formuleras en problembakgrund för att introducera ämnet 
marknadsmissbruk. Avsikten är att kort beskriva vad marknadsmissbruk är och hur MAR och 
MAD 2 implementerats i svensk rätt. Problembakgrunden följer av framställningens syfte och 
frågeställningar för att kort redogöra för hur ämnet behandlas i uppsatsen. Vidare presenteras 
val av metod och material för att klargöra bakgrunden till uppsatsens utformning och analys. 
Avslutningsvis består uppsatsens första del av avgränsningar.  
 Uppsatsens andra del inleds med en historisk överblick avseende lagregleringen 
angående marknadsmissbruk genom tid. Avsikten är att uppmärksamma läsaren på den 
kontinuerliga förändringen som skett angående regleringen kring marknadsmissbruk. Antal 
inkomna brottsmisstankar om marknadsmissbruk framförs genom en tabell för att senare 
analysera tabellen utifrån den rättssociologiska metoden i kapitel fyra. Därefter behandlas 
brotten marknadsmanipulation, insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation 
utifrån den lagstiftning som MAR och MAD 2 genererat i svensk rätt. Rättspraxis kopplat till 
de nämnda brotten behandlas löpande genom det andra kapitlet. Rättspraxis presenteras för att 
konkretisera hur bestämmelserna har tillämpats i praktiken. Avslutningsvis i kapitel två 
framförs de begränsningar som finns genom svensk grundlagsstiftning vid tillämpningen av 
MAR. Det tredje kapitlet handlar uteslutande om den lagstiftning MAR och MAD 2 genererat 
i svensk rätt och de större förändringar som skett genom lagändringen. Genom det tredje 
kapitlet presenteras KompL och de administrativa sanktioner och finansinspektionens utökade 
utredningsbefogenheter som framgår av lagändringen. Därefter presenteras LSM och de 
utökade straffskalor som införts. Avsikten är att presentera gällande rätt för att senare analysera 
den nya regleringen genom kapitel fyra. 
 Genom uppsatsens tredje del analyseras den nu gällande rätten för 
marknadsmissbruksbrott utifrån den lagstiftning som MAR och MAD 2 genererat i svensk rätt. 
Analysen genomfört utifrån den rättsdogmatiska metoden med inslag av den rättssociologiska 
metoden. Avsikten är att komma fram till en intressant och rättsvetenskaplig slutsats. 
 
 

                                                
34 Se b.la. Håkansson, E., Thedéen, E., FI och EBM: Så sätter vi stopp för marknadsmissbruk, www.di.se, 
(hämtad 28 maj 2017); Ackebo, A., Sämre insyn med nya insiderregler, www.revisionsvarlden.se, (hämtad 28 
maj 2017). 
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DEL II  

2. Marknadsmissbruk 

Kapitel två handlar om bakgrunden till och definitionen av marknadsmissbruk. Kapitlet 
inleds med en historisk bakgrund eftersom bestämmelserna om insiderbrott ständigt 
förändrats sedan 1970-talet. Antal anmälningar om marknadsmissbruksbrott har 
kontinuerligt ökat, men få anmälningar har lett till åtal. Den historiska återblicken följer av 
definitionen av marknadsmissbruk. Begreppet marknadsmissbruk omfattar olagliga 
beteenden på finansmarknader och innefattar marknadsmanipulation, insiderhandel och 
obehörigt röjande av insiderinformation. Brotten marknadsmanipulation, insiderhandel och 
obehörigt röjande av insiderinformation presenteras för att redogöra för gällande rätt i och 
med den lagstiftning MAD 2 och MAR genererat i svensk rätt. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

2.1 Marknadsmissbruk genom tid 

2.1.1 Historisk bakgrund 
Den första svenska regleringen angående insiderhandel infördes genom lag (1971:827) om 
registrering av aktieinnehav i början av 1970-talet.35 Tidigare ansågs insiderhandel utgöra en 
naturlig del av marknaden och var av den orsaken inte förbjuden.36 Bestämmelserna om 
insiderhandel infördes för att motverka missbruk av information från någon med nära 
anknytning till ett bolag. Om en styrelseledamot, annan ledande person i bolaget eller 
närstående till sådana personer ägde aktier i bolaget förelåg anmälningsskyldighet.37 
Aktieinnehavet skulle då anmälas till Värdepapperscentralen som idag heter Euroclear Sweden 
AB.38   
 Ett direkt förbud mot insiderhandel infördes år 1985 genom lagen (1985:571) om 
värdepappersmarknaden. Ett direkt förbud mot insiderhandel inkluderade de personer som var 
försedda med insynsställning i bolaget eller bolagets dotterbolag eller moderbolag. Det berodde 
på att insiderinformation endast avsåg sådan information med nära anknytning till bolaget. 
Förbudet omfattade endast de aktier eller värdepapper med nära anknytning till sådana aktier 
som tillhörde ett aktiemarknadsbolag.39   
 För att utöka förbudet mot insiderhandel infördes år 1991 insiderlag (1990:1342) 
(insiderlagen). Den nya regleringen innebar bland annat att offentliganställda som utnyttjat ej 
offentliggjord och kurspåverkande omständighet vid handel med finansiella instrument skulle 

                                                
35 Prop. 2004/05:142, s. 35. 
36 Prop. 2004/05:142, s. 41. 
37 Prop. 1971:130, s. 1. 
38 Prop. 2016/17:22, s. 55. 
39 Prop. 2016/17:22, s. 55.  
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omfattas av förbudet.40 Vidare skärptes straffet för insiderbrott.41 Den nya regleringen infördes 
för att anpassa nationell rätt till rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om 
samordning av föreskrifter om insiderhandel (insiderdirektivet).42   
 År 2001 ersatte insiderstrafflag (2000:1086) (insiderstrafflagen) den tidigare 
insiderlagen för att reglera straffansvar för insiderbrott. I samband med lagändringen flyttades 
bestämmelserna om brottet otillbörlig kurspåverkan från lag om handel med finansiella 
instrument (1991:980) till insiderstrafflagen. Straffen för otillbörlig kurspåverkan samt 
insiderbrott skärptes till följd av lagändringen.   
 Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (MAD) tillkom eftersom 
den tidigare regleringen som baserades på insiderdirektivet inte längre ansågs vara tillräcklig. 
MAD infördes i svensk rätt genom lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
med finansiella instrument (MmL) som ersatte insiderstrafflagen från år 2001.43 MmL 
medförde en skärpning i jämförelse med insiderstrafflagen. I och med införandet av MmL blev 
börsbolagen förpliktigade att föra förteckning över de som möjligtvis kunde förfoga över 
insiderinformation. På så sätt skulle polisutredningar angående insiderhandel underlättas. 
Vidare ersattes brottet otillbörlig kurspåverkan av otillbörlig marknadspåverkan genom MmL. 
Brottet otillbörlig kurspåverkan förutsatte att agerandet skett under handel på 
värdepappersmarknaden enligt 9 § insiderstrafflag. Genom införandet av otillbörlig 
marknadspåverkan i 8 § MmL inkluderades även de personer som exempelvis spridit falska 
rykten om finansiella instrument, trots att agerandet skett utanför själva aktiehandeln. Vidare 
ansågs det tillräckligt att resultatet av gärningspersonens agerande var kurspåverkande.44  
 MAD har upphävts genom MAR som började gälla den 3 juli 2016.45 MAR 
kompletteras av MAD 2 som införts i svensk rätt genom KompL och LSM. Av de nya 
bestämmelserna framgår bland annat finansinspektionens utökade utredningsbefogenheter och 
ändrade straffrättsliga sanktioner.46  

2.1.2 Antal anmälningar och åtal för marknadsmissbruksbrott 
Av tabellen nedan framgår det att antal anmälda brottsmisstankar för marknadsmissbruk till 
EBM år 2006 var 102 stycken. Det var en avsevärd ökning i jämförelse med år 2004 då antal 
anmälningar till EBM var 20 stycken.47 Det bör noteras att MmL trädde i kraft den 1 juli 2005. 
Därefter har antal inkomna brottsmisstankar till EBM kontinuerligt ökat. De senaste tio åren 
har antal inkomna brottsmisstankar ökat med 460 procent.  
 
 
 
                                                
40 Prop. 1990/91:42, s. 3.  
41 Prop. 1990/91:42, s. 102. 
42 Prop. 1990/91:42, s. 4. 
43 Karnov internet, Marknadsmissbruk, NJ, 2007, s. 9. 
44 Hermansson, R., Hårdare regler mot insiderhandel, www.infotorg.se, (hämtad 10 april 2017). 
45 Prop. 2015/16:120, s. 29. 
46 Statsrådsberedningen, Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017, www.regeringen.se, 
(hämtad 17 mars 2017), på s. 9. 
47 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2004, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 27. 
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Antal inkomna brottsmisstankar angående marknadsmissbruk till EBM: 
 

År Antal anmälningar Förändring från föregående år  

2016 572 stycken48 ca 32 procent 

2015 433 stycken49 ca 38 procent  

2014 314 stycken50 ca 13 procent 

2013 278 stycken51 ca - 63 procent 

2012 751 stycken52 ca 146 procent 

2011 305 stycken53 ca 8 procent 

2010 283 stycken54 ca 23 procent 

2009 231 stycken55 ca 12 procent 

2008 206 stycken56 ca 24 procent 

2007 166 stycken57 ca 63 procent 

2006 102 stycken58 100 procent 

 
År 2007 överlämnades ärenden från finansinspektionen till EBM i ett tidigare skede än tidigare 
och antalet anmälningar ökade till 166 stycken. Den 1 december 2011 inrättades 
finansmarknadskammaren för att erhålla en högre kvalitet och en mer effektiv handläggning 
av finansmarknadsbrott.59 Året därefter inkom 751 anmälningar till EBM vilket var den mest 
framstående andelen anmälningar hittills. Av de 751 anmälningar som inkom var det 26 
personer som lagfördes.60 År 2013 lagfördes 36 personer för finansmarknadsbrott, år 2014 
lagfördes 35 personer och år 2015 lagfördes 33 personer.61  

                                                
48 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2016, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 46. 
49 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 40. 
50 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 40. 
51 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 40. 
52 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2014, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 36. 
53 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2012, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 19. 
54 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2010, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 13. 
55 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2009, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 19. 
56 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2008, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 37. 
57 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2007, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 38. 
58 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2006, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 29. 
59 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2011, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 21. 
60 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2013, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 21. 
61 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2014, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 33; 
Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 4 april 2017), på s. 13. 
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2.2 Marknadsmanipulation  

2.2.1 Definitionen av marknadsmanipulation 
Av 1 kap. 1 § 2 st. KompL framgår att termer och uttryck i KompL ska ha samma betydelse 
som termer och uttryck har i MAR. Bestämmelsen är utformad som en dynamisk hänvisning, 
vilket innebär att hänvisningen till MAR ska avse den gällande lydelsen för varje tidpunkt då 
termer och uttryck ska tolkas.62 Genom antagandet av MAD 2 infördes begreppet 
marknadsmanipulation som ersatte brottet otillbörlig marknadspåverkan. Det var i samband 
med 2012 års marknadsmissbruksutredning som utredningen föreslog att brottet otillbörlig 
marknadspåverkan skulle benämnas marknadsmanipulation.63 Anledningen var att erhålla en 
mer enhetlig terminologi för marknadsmissbruk inom EU. Begreppet marknadsmanipulation 
överensstämde mer med den engelska och svenska språkversionen av MAD 2.64 Definitionen 
otillbörlig marknadspåverkan hade ett snävare tillämpningsområde än vad definitionen 
marknadsmanipulation har genom MAD 2.65  
 Definitionen av marknadsmanipulation framgår av specifika 
marknadsmissbruksstrategier som är avsedda att verka uttömmande enligt skäl 38 MAR. 
Anledningen till att definitionen sker genom marknadsmissbruksstrategier är eftersom handel 
med finansiella instrument allt oftare sker automatiserande. Det är därför lämpligt att definiera 
marknadsmanipulation genom marknadsmissbruksstrategier eftersom sådana strategier är 
tillämpliga på alla tillgängliga handelssätt. Av art. 12.2 MAR framgår uttömmande indikationer 
på sådana beteenden som ska anses vara marknadsmanipulation. Uppräkningen utgör exempel 
på marknadsmissbruksstrategier.66 Ett sådant beteende kan vara när någon eller några personer 
tillsammans skapat en dominerande ställning för tillgång eller efterfrågan av finansiella 
instrument. Den dominerande ställningen ska dessutom direkt eller indirekt leda till att 
försäljnings- eller inköpspriset fixeras enligt art. 12.2 a MAR. Vidare kan 
marknadsmanipulation ske vid förvärv eller avyttring av finansiella instrument som fullbordats 
strax före finansmarknaden öppnar eller stänger. På så sätt kan start- eller slutkursen påverkas. 
Det kan leda till att andra aktörer vilseleds om de handlar på grundval av den visade kursen 
enligt art. 12.2 b MAR.   

2.2.2 Bestämmelserna om marknadsmanipulation 

 
“En person får inte ägna sig eller försöka ägna sig åt marknadsmanipulation”67 

 

Brottet marknadsmanipulation innefattar de omständigheter som framgick av 8 § MmL.68 
Marknadsmanipulation har genom LSM och KompL getts ett mer omfattande 
                                                
62 Prop. 2016/17:22, s. 365. 
63 Se Fi 2012:08. 
64 SOU 2014:46, s. 18. 
65 Prop. 2015/16:120, s. 44. 
66 Prop. 2016/17:22, s. 66. 
67 Art. 15 men. 2 MAR. 
68 Jfr. avsnitt 2.2.3. 
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tillämpningsområde.  
 Den som utfört en transaktion eller på annat sätt agerat på ett sätt som varit ägnat att ge 
vilseledande eller falska signaler om tillgång, pris eller efterfrågan på finansiella instrument 
gör sig skyldig till marknadsmanipulation enligt 2 kap. 4 § 1 p. LSM. Bestämmelsen motsvarar 
art 5.2 a MAD 2. Regeln tillämpas även på egenhandel. Det innebär att någon förvärvar eller 
avyttrar finansiella instrument som i praktiken inte förändrar det verkliga värdet. Egenhandel 
kan trots det skapa en vilseledande indikation på tillgången av finansiella instrument. 69 

Enligt 2 kap. 4 § 2 p. LSM omfattas även den som genom transaktion låser fast priset 
på finansiella instrument till en onormal nivå. Bestämmelsen motsvarar art. 5.2 a MAD 2. 
Falska, vilseledande eller manipulativa beteenden som utnyttjats vid handel med finansiella 
instrument och som påverkat eller kan förväntas påverka priset på finansiella instrument 
omfattas av förbudet i 2 kap. 4 § 3 p. LSM. Bestämmelsen motsvarar art. 5.2 b MAD 2 och art. 
12.1 b MAR. Vidare omfattas ryktesspridning av förbudet om spridningen var ägnad att ge 
vilseledande eller falsk information om pris, tillgång eller efterfrågan. Förbudet framgår av 2 
kap. 4 § 4 p. LSM och genomför art. 5.2 c MAD 2 och art. 12.1 c MAR. En förutsättning för 
att ryktesspridning ska anses vara marknadsmanipulation är att den som spred uppgifterna 
insåg eller borde insett att uppgifterna var falska eller vilseledande.70  

Genom införandet av MAD 2 och MAR omfattas nu följande situationer av förbudet. 
Försök till marknadsmanipulation eller försök till grov marknadsmanipulation omfattas av 
förbudet enligt 2 kap. 7 § LSM och skäl 41 MAR. EU föreskriver genom art. 6 p. 2 MAD 2 att 
försök till marknadsmanipulation ska vara straffbelagt i varje medlemsstat. Förfarandet skadar 
finansmarknaders integritet och investerarnas förtroende enligt skäl 13 MAD 2. Förbud mot 
försök till marknadsmanipulation kompletterar förbudet mot marknadsmanipulation. Försök 
till marknadsmanipulation omfattar även situationer då den förbjudna verksamheten inletts 
men inte fullbordats enligt skäl 41 MAR.  Det framgår vidare av skäl 41 MAR att den behöriga 
myndigheten ska kunna påföra sanktioner för försök till marknadsmanipulation. 

Vidare omfattas även fysiska personer som för juridiska personers räkning deltagit i 
beslut som utgör marknadsmanipulation av 2 kap. 1 § KompL och art. 12.4 MAR. Det förelåg 
tidigare skillnader i medlemsstaternas straffrättsliga påföljder när marknadsmanipulation eller 
insiderhandel begicks av fysiska personer för en juridisk persons räkning enligt art. 7 MAD 2. 
EU har genom art. 8 MAD 2 infört minimiregler för att motverka sådana skillnader.   
 I de fall gärningen överensstämmer med godtagen marknadspraxis medför agerandet 
inte ansvar enligt 2 kap. 5 § LSM. Likväl behäftas gärningspersonen inte med straffansvar om 
det föreligger legitima skäl för agerandet enligt samma bestämmelse. Enligt 1 kap. 4 § LSM är 
godtagen marknadspraxis sådant som framgår av art. 3.1.9 MAR. Bestämmelsen i MAR 
hänvisar vidare till art. 13 MAR där det framgår att finansinspektionen som behörig myndighet 
ska fastställa vad godtagen marknadspraxis är. Det krävs att finansinspektionen har erkänt 
förfarandet som godtagen marknadspraxis innan gärningen skett för att förfarandet ska 
undantas från förbudet.71 

                                                
69 Prop. 2016/17:22, s. 405. 
70 Prop. 2015/16:120, s. 37. 
71 Prop. 2016/17:22, s. 66. 
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2.2.3 Stockholms TR mål B 5189-15 och NJA 2013 s. 987 
Som framgått infördes brottet marknadsmanipulation genom KompL och LSM. Hittills har det 
inte förekommit några svenska rättsfall där begreppet marknadsmanipulation tillämpats. Därför 
presenteras tidigare rättsfall där brottet otillbörlig marknadspåverkan tillämpats. 

 Stockholms TR mål B 5189-15 handlar om två läkarstudenter som under sin studietid 
handlade med aktier. De gjorde sig skyldiga till otillbörlig marknadspåverkan och grov 
otillbörlig marknadspåverkan enligt 8 § MmL. Läkarstudenterna hade publicerat blogginlägg 
med falska och vilseledande uppgifter om sig själva och de bolag där de hade egna aktier. 
Studenterna valde att i samtliga bolag inte avslöja sina egna aktieinnehav. Åklagaren menade 
att läkarstudenterna otillbörligen påverkat marknadspriset på aktier i flera bolag där de själva 
haft aktier. Av domen framgick det att blogginläggen innehöll:  
 

“...information och analyser om bolagen som mynnat ut i köprekommendationer för 
respektive aktie (…) med riktkurser långt över vid inläggens publicering gällande kurs.”72 

 
Studenterna hade genom olika sociala medier spridit blogginläggen under olika alias. På så sätt 
hade aktiekursen i de berörda tolv bolagen stigit med mellan 4,89 procent och 53,76 procent. 
Studenterna hade därefter avyttrat hela sitt aktieinnehav i de berörda bolagen. Studenterna hade 
spridit blogginläggen systematiskt från augusti 2014 till april 2015 och hade därigenom erhållit 
en vinst på sammanlagt ungefär 2,5 miljoner kronor. TR tog ställning till frågan om 
läkarstudenternas agerande var ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset. Enligt HD i NJA 
2013 s. 987 fanns två typer av marknadspåverkan som även TR i det aktuella målet 
förtydligade.73 Det ena var påverkan genom transaktioner eller handelsorder och det andra var 
påverkan genom informationsspridning.74 För att förfarandet skulle anses vara otillbörligt 
krävdes det att agerandet varit ägnat att påverka marknadspriset eller på annat sätt varit 
vilseledande för den som förvärvat eller avyttrat aktier. Marknadspriset avser noterad köpkurs, 
noterad säljkurs eller senast betald kurs.75 För att förfarandet skulle anses vara straffbart enligt 
8 § MmL krävdes det vidare att: 
 

“... transaktionen har inneburit en otillbörlig påverkan eller annars har vilselett 
marknaden.”76 

 
Begreppet otillbörlig var en vag formulering och begreppet skulle enligt HD inte tolkas 
extensivt med bakgrund av legalitetshänsyn. Otillbörliga förfaranden var sådana som var 
vilseledande eller kursmanipulativa och inte hade något legitimt syfte. Ett förfarande kunde 
vara otillbörligt om det inte var motiverat med hänsyn till tillgänglig information, det rådande 
marknadspriset och att agerandet var ägnat att påverka marknadspriset. Det bör dock beaktas 

                                                
72 Stockholms tingsrätt, dom 2016-12-22, mål B 5189-15, på s. 20. 
73 NJA 2013 s. 987. 
74 NJA 2013 s. 987, på s. 996. 
75 NJA 2013 s. 987, på s. 996. 
76 NJA 2013 s. 987, på s. 997. 
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att det kan finnas fler faktorer i det enskilda fallet som kan ha betydelse för hur kursen på 
aktiemarknaden utvecklas, vilket kan föranleda en annorlunda utgång.77 

Avgörande i mål B 5189-15 var gärningspersonernas syfte, således att åtgärden var 
ägnad att vilseleda marknaden, inte den reella effekten av agerandet. Enligt TR räckte det att 
gärningspersonen insåg att förfarandet skulle leda till direkt eller indirekt marknadspåverkan. 
Indirekt marknadspåverkan kunde vara att på annat sätt vilseleda köpare eller säljare eller att 
påverka villkor för handel. Även den som borde ha insett att en åtgärd var ägnad att vilseleda 
marknaden omfattades av bestämmelsen.78  

Enligt åklagaren var mål B 5189-15 principiellt viktig eftersom TR klargjorde att 
agerandet på sociala medier och genom bloggar även kunde utgöra aktiemanipulation.79  

2.3 Insiderhandel 

2.3.1 Definitionen av insiderhandel 
Definitionen av insiderhandel ska enligt 1 kap. 1 § KompL överensstämma med definitionen i 
MAR. Insiderhandel sker när en oberättigad fördel uppnås genom utnyttjande av 
insiderinformation till nackdel för den som inte har sådan information enligt skäl 23 MAR. Vid 
bedömningen av om någon överträtt förbudet mot insiderhandel ska syftet med MAR beaktas. 
Syftet med MAR är följaktligen att höja investerarnas förtroende för dessa marknader och 
skydda finansmarknaders integritet.80 Enligt skäl 24 MAR bygger investerarnas förtroende på 
rätt till likabehandling och skydd mot otillbörligt utnyttjande av insiderinformation. 

2.3.2 Bestämmelserna om insiderhandel 
 

“En person får inte ägna sig åt eller försöka ägna sig åt insiderhandel, rekommendera att 
någon annan person ägnar sig åt insiderhandel eller förmå någon annan person att ägna sig 

åt insiderhandel…”81 
 
Förbudet mot insiderhandel är reglerat genom 2 kap. 1 § LSM. Genom paragrafen införs art. 
3.1-3.7 MAD 2.82 Av 2 kap. 1 § 1 p. LSM framgår att den som har insiderinformation kan 
dömas till insiderbrott om personen för egen eller annans räkning utfört handel med finansiella 
instrument. Genom paragrafen införs art. 3.2 MAD 2 och art. 8.1 MAR där det framgår att den 
som förfogar över insiderinformation och utnyttjar sådan information vid handel med 
finansiella instrument kan göra sig skyldig till insiderbrott. Tidigare kunde den som fick 
insiderinformation dömas för insiderbrott enligt 2 § MmL. Genom formuleringen i 2 kap. 1 § 
LSM framgår således att den som är upphovsman till informationen omfattas av förbudet. Av 

                                                
77 NJA 2013 s. 987, på s. 997. 
78 Prop. 2004/05:142, s. 68. 
79 Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten överklagar domen i bloggärendet, 
www.ekobrottsmyndigheten.se, (hämtad 13 april 2017). 
80 Prop. 2015/16:120, s. 35. 
81 Art. 14 st. 2 a-b MAR. 
82 Prop. 2016/17:22, s. 400. 
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art. 3.2 MAD 2 och art. 8.1 MAR framgår ett utnyttjanderekvisit som inte återfinns i 2 kap. 1 
§ LSM.83 Utnyttjanderekvisitet ska tolkas i enlighet med EU-domstolens mål C-45/08 som 
presenteras i avsnitt 2.3.3.84  2 kap. 1 § LSM ska tillsammans med undantaget i 2 kap. 2 § 3 st. 
LSM tolkas som en korrigering till gällande rätt. Undantaget innebär att ansvar inte kan 
utdömas om den tilltalade kan bevisa att han eller hon inte utnyttjat informationen, bevisbördan 
ligger således på den tilltalade.85 2 kap. 1 § LSM är en presumtionsregel och innebär att 
gärningspersonen anses ha utnyttjat insiderinformation om gärningspersonen inte kan bevisa 
motsatsen.86 Presumtionen framgår vidare av skäl 24 MAR som föreskriver att det bör 
underförstås att någon utnyttjat insiderinformation, om personen förfogat över 
insiderinformation och förvärvat eller avyttrat finansiella instrument. 
 Förbudet mot insiderhandel innefattar även den som rekommenderar eller förmår någon 
annan att ägna sig åt insiderhandel enligt 2 kap. 1 § 2 p. LSM. Den som följder en sådan 
rekommendation eller uppmaning kan även göra sig skyldig till insiderhandel enligt 2 kap. 1 § 
3 p. LSM. För att omfattas av förbudet krävs det att uppmaningen eller rådet byggde på 
insiderinformation. Det krävs vidare att gärningspersonen insåg eller borde insett att rådet 
byggde på insiderinformation.87 2 kap. 1 § 3 p. LSM har inte någon tidigare motsvarighet i 
MmL.88 2 kap. 1 § LSM tillämpas oberoende av uppsåt om gärningspersonen omfattas av art. 
8.4 a-d MAR. Det kan exempelvis vara när någon förfogar över insiderinformation till följd av 
kriminell verksamhet, om gärningspersonen varit medlem i bolagets ledningsorgan eller om 
gärningspersonen vid tidpunkten hade aktieinnehav i bolaget. Vid bedömningen om personen 
insett eller borde insett att det rörde sig om insiderinformation bör en jämförelse till vad en 
normal och förnuftig person borde insett ha betydelse.89 

Legitima beteenden är undantagna helt från röjande av insiderinformation vid förvärv 
eller avyttring av finansiella instrument enligt 2 kap. 2 § LSM. Exempel på legitima beteenden 
kan vara när priset vid förvärv av finansiella instrument vid offentliggörande av informationen 
sannolikt skulle sänkas enligt 2 kap. 2 § 1 p. LSM. Eller om priset vid avyttring av finansiella 
instrument vid ett offentliggörande av informationen sannolikt skulle höjas enligt 2 kap. 2 § 2 
p. LSM. 

Bestämmelserna om insiderhandel är tillämpliga även på fysiska personer som fattar 
beslut för en juridisk persons räkning om förvärv eller avyttring av finansiella instrument enligt 
2 kap. 1 § KompL och art. 8.5 MAR.  

2.3.3 Mål C-45/08 
I mål C-45/08 skulle EU-domstolen, efter begäran om förhandsavgörande, tolka innebörden av 
bland annat art. 2 MAD. Art. 2.1 MAD överensstämmer till stor del med art. 3.2 MAD 2 som 
implementerats i svensk rätt genom 2 kap. 1 § LSM. Förhandsavgörandet berörde frågan hur 
utnyttjande av insiderinformation skulle tolkas och tillämpas i nationell rätt. Därav följde även 

                                                
83 Prop. 2016/17:22, s. 269. 
84 Prop. 2016/17:22, s. 272. 
85 Prop. 2016/17:22, s. 273. 
86 Prop. 2016/17:22, s. 403. 
87 Prop. 2016/17:22, s. 279. 
88 Jfr. med avsnitt 2.3.4. 
89 Prop. 2015/16:120, s. 35. 
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frågan om medlemsstaterna till följd av formuleringen i art. 2 MAD borde skärpa rekvisiten 
för insiderhandel. 
 Enligt EU-domstolen tillämpades art. 2 MAD i de fall insiderinformation utnyttjats som 
grund för ett investeringsbeslut. Bedömningen utgick från vad en förnuftig investerare 
rimligtvis skulle gjort. Bestämmelsen gav en objektiv definition av insiderhandel där 
bakomliggande intentioner för handel med finansiella instrument inte uttryckligen behövde 
beaktas. Mål C-45/08 kommer ursprungligen från Belgien. Av belgisk rätt framgick det att 
någon ska ha förfogat över insiderinformation för att det ska anses vara insiderhandel. Det 
krävs således inte att någon har utnyttjat informationen.  

Förbudet mot insiderhandel i MAD syftade till att garantera investerarnas förtroende 
för finansmarknader samt säkerställa finansmarknaders integritet. För att åstadkomma 
investerarnas förtroende på finansmarknader krävdes skydd mot obehörigt utnyttjande av 
insiderinformation enligt EU-domstolen. Med art. 2 MAD hade EU som avsikt att säkerställa 
likabehandling mellan aktörer. Det innebar att aktörer inte skulle erhålla fördel som var till 
nackdel för andra aktörer på finansmarknader. Att utnyttja insiderinformation som inte var 
offentliggjord kunde motverka likabehandling för samtliga investerare i alla avseenden. EU- 
domstolen framförde att: 

 
“Endast ett utnyttjande som strider mot det syftet utgör förbjuden insiderhandel” 
 

Vidare framförde EU-domstolen att den som förfogar över insiderinformation vid handel med 
finansiella instrument som informationen rör, ska anses utnyttja informationen enligt 
definitionen i art. 2 MAD. 

2.3.4 Stockholms TR mål B 4304-14 
Stockholms TR mål B 4304-14 handlar om Andreas som var anställd i ett bolag som vid tiden 
var börsnoterat. Han var även medlem i bolagets ledningsgrupp. Den 17 januari 2014 
meddelades allmänheten genom ett pressmeddelande att bolaget fått en leveransorder värd 
drygt 50 miljoner kronor. Namnet på beställaren av storordern framgick inte av 
pressmeddelandet. Strax efter pressmeddelandet steg aktiekursen i det bolag där Andreas var 
anställd med cirka 55 procent. Vid dagens slut hade aktiekursen stigit med sammanlagt 80,6 
procent.  

Andreas yngre bror Gustav bodde vid tidpunkten med sambon Veronica. Den 15 januari 
2014 förvärvade Veronica aktier i bolaget där Andreas för anställd för drygt 80.000 kronor. 
Förvärvet skedde genom ett konto som öppnades i Veronicas namn den 14 januari 2014. 
Aktiehandeln genomfördes av Veronica och Gustav tillsammans efter samråd. Den 20 och 27 
januari 2014 avyttrades samtliga aktier i bolaget för närmare 121.000 kronor. Veronicas bank 
rapporterade transaktionen till finansinspektionen eftersom banken misstänkte insiderhandel.  

Frågan TR skulle ta ställning till var om Andreas föranlett Gustav och Veronica till 
aktiehandeln i bolaget till följd av den information som lämnats till Gustav. Vidare skulle TR 
avgöra om informationen ansågs utgöra insiderinformation.  

TR konstaterade att Andreas förfogat över insiderinformation enligt definitionen i 
MmL. Han hade sedan föranlett Gustav att förvärva eller avyttra finansiella instrument som 
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informationen rörde i enlighet med 2 § 1 st. 2 men. MmL. Tipset till Gustav medförde att 
Veronica fick ta del av informationen. Enligt TR hade Andreas begått gärningen med uppsåt, 
han visste sålunda att tipset byggde på insiderinformation. Det var dock inte ställt utom allt 
rimligt tvivel att Gustav och Veronica tagit del av själva insiderinformationen enligt 
definitionen i 1 § 1 p. MmL. Vidare kunde det enligt TR finnas en alternativ förklaring till 
aktieförvärvet. TR frikände Gustav och Veronica eftersom någon alternativ förklaring till 
förvärvet inte var utesluten. Vidare frikändes Gustav och Veronica eftersom det inte var ställt 
utom allt rimligt tvivel att de tagit del av insiderinformationen.  

HovR ändrade TR:s dom genom Svea HovR mål B 5884-15. Inledningsvis ansåg HovR 
att Gustav mottagit ett råd och inte ett tips. Vidare dömde HovR Veronica och Gustav för 
insiderbrott i enlighet med 2 § 1 st. 1 men. MmL eftersom de utfört aktiehandeln uppsåtligen. 
Till skillnad från TR framförde HovR att det inte krävs att: 
 

“... åklagaren visar att det var just den konkreta insiderinformationen som 
motiverade Gustavs… och Veronicas… aktiehandel utan det är tillräckligt att det kan 

konstateras att handel skett med tillgång till den aktuella informationen.”90 

2.4 Obehörigt röjande av insiderinformation  

2.4.1 Definitionen av obehörigt röjande av insiderinformation 
Benämningen obehörigt röjande av insiderinformation överensstämmer inte helt med 
brottsrubriceringen i EU:s direktiv och förordningar. Enligt regeringen skulle en mer korrekt 
översättning vara olagligt röjande av insiderinformation. Uttrycket olagligt skulle däremot inte 
vara en lämplig benämning i svensk rätt eftersom brottet i sig är ett olagligt förfarande. 
Benämningen obehörigt röjande anses därmed mer förenligt med brottets tänkta 
tillämpningsområde.91  

Enligt 1 kap. 4 § 3 st. LSM är insiderinformation sådan information som framgår av art. 
7 MAR.92 Enligt art. 7.1 a MAR är insiderinformation sådan information som inte 
offentliggjorts. Det krävs vidare att informationen är av specifik natur samt att den väsentligen 
skulle inverkan på priset på finansiella instrument som informationen rör om informationen 
skulle offentliggöras.  

Vad som anses vara offentliggörande av insiderinformation framgår av art. 17 MAR. 
Den som utfärdat värdepappret ska så snart det är möjligt offentliggöra sådan information som 
direkt berör den emittenten. Allmänheten ska få tillgång till informationen i tid för möjlighet 
att genomföra en korrekt och fullständig bedömning vid handel med finansiella instrument. 
Offentliggörande av insiderinformation får inte kombineras med marknadsföring av 
verksamheten enligt art. 17.1 st. 2 MAR.   

Vad som anses vara information av specifik natur framgår av art. 7.2 MAR.93 
Information av specifik natur avser information som är tillräckligt specifik för att aktörer ska 

                                                
90 Svea hovrätt, dom 2016-05-20, mål B 5884-15, på s. 6-7. 
91 Prop. 2016/17:22, s. 282. 
92 Prop. 2016/17:22, s. 63. 
93 Se vidare avsnitt 2.4.3. 
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kunna dra slutsatsen att omständigheten eller händelsen direkt eller indirekt i framtiden kan 
komma att påverka priset på finansiella instrument.  

Vilken information som anses ha väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument 
om den offentliggjordes framgår av art. 7.4 MAR. Bedömningen utgår från vilken information 
som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som grund för sitt investeringsbeslut.
  

2.4.2 Bestämmelserna om obehörigt röjande av insiderinformation 
 

“En person får inte olagligen röja insiderinformation.”94 
 
Den som röjer insiderinformation döms för obehörigt röjande av insiderinformation enligt 2 
kap. 3 § LSM. Bestämmelsen genomför art. 4 och 7.3 MAD 2. Obehörigt röjande av 
insiderinformation uppstår när någon som förfogar över insiderinformation röjer sådan 
information till någon annan enligt art. 4.2 MAD 2. Enligt 2 kap. 3 § 1 st. LSM omfattas endast 
den som insåg att informationen var insiderinformation av bestämmelsen. Den som borde insett 
att det rörde sig om insiderinformation döms inte till ansvar. Däremot kan gärningspersonen 
påföras administrativa sanktioner för överträdelse av MAR.95 

Enligt MAR är det förbjudet att röja insiderinformation även om informationen blir 
allmänt känd samtidigt som den röjs. Det framgår av att situationen inte är undantagen genom 
MAR. I svensk lag är situationen undantagen genom 2 kap. 3 § LSM, i likhet med 7 § 2 st. 
MmL. Insiderinformation som blir allmänt känd samtidigt som den röjs medför således inte 
straffansvar enligt svensk rätt. Av art. 3.1 MAD 2 framgår det att medlemsstaterna har 
möjlighet att begränsa det straffbelagda området till allvarligare fall. Det är därav förenligt med 
EU-rätten att lagstadga om undantaget i 2 kap. 3 § LSM.96  

Genom den nya regleringen omfattas även den som vidarebefordrar sådan information 
som framgår av 2 kap. 1 § 2 p. LSM av förbudet enligt 2 kap. 3 § LSM. Det innebär således att 
vidarebefordran av råd eller uppmaning att förvärva eller avyttra finansiella instrument kan 
utgöra obehörigt röjande av insiderinformation. Det förutsätter att rådet eller uppmaningen 
grundades på insiderinformation. Det föreligger inget uppsåtsrekvisit. Någon motsvarande 
bestämmelse fanns inte genom MmL. 

Obehörigt röjande av insiderinformation omfattar endast fysiska personer enligt 2 kap. 
1 § KompL och art. 14 c MAR.97 

                                                
94 Art. 14 st. 2 c MAR. 
95 Prop. 2016/17:22, s. 403. 
96 Prop. 2016/17:22, s. 285. 
97 Prop. 2016/17:22, s. 366. 
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2.4.3 NJA 2008 s. 292 och Mål C-628/13 
Obehörigt röjande av insiderinformation har ännu inte prövats i svensk rätt utifrån den nya 
lagregleringen. Därmed presenteras ett prejudicerande fall från HD som varit omdiskuterat och 
lämnat visst tolkningsutrymme.98 
 NJA 2008 s. 292 handlar om A.A. som hade en ställning som insider i bolaget Tivox 
AB sedan februari 2005. Tivox AB ingick i Tivox-koncernen där Tivox AB vad moderbolag 
och Tivox Automation var dotterbolag. Tivox Automation hade under en längre tid gått dåligt 
och bolaget hade en fakturakredit hos Handelsbanken. Den 21 augusti informerades A.A. om 
att Handelsbanken kallade till sammanträde med bolaget den 23 augusti. Under sammanträdet 
som A.A. deltog på sade Handelsbanken upp fakturakrediten. Det som framkom under 
sammanträdet utgjorde sådan information som ansågs vara insiderinformation. Direkt efter 
sammanträdet ringde A.A. till bland annat T.L. Efter samtalet mellan A.A. och T.L. så ringde 
T.L. sin mäklare och avyttrade samtliga aktier i Tivox-koncernen. Efter avyttringen sjönk 
kursen för de aktuella aktierna snabbt. TR ansåg att det stod klart att A.A. föranlett T.L. att 
avyttra aktier i Tivox med bakgrund av den bevisning som framkommit i fallet. HD 
förtydligade att det fanns två former av insiderbrott vid tidpunkten, det ena var överträdelse av 
förbud mot rådgivning rörande handel med finansiella instrument. Det andra var överträdelse 
av förbud mot handel med finansiella instrument. En förutsättning är att gärningspersonen får 
insiderinformation. HD ansåg att den information som lämnats under telefonsamtalet mellan 
A.A. och T.L. inte utgjorde insiderinformation eftersom: 
 
“Vidare utgör ett råd att sälja eller köpa finansiella instrument i sig inte någon information 

om en omständighet som är ägnad att påverka priset på instrumenten i fråga … där det i 
definitionen av insiderinformation sägs att det ska vara fråga om information av specifik 

natur.”99 
 
HD tillade dock att det kan finnas situationer då ett råd kan innefatta omständigheter av specifik 
natur. Det lämnades således utrymme för en annorlunda tolkning i framtiden. I Stockholms TR 
mål B 4304-14 hänvisade TR till HD:s uttalande och menade att ett tips under vissa 
förutsättningar kunde baseras på insiderinformation utan att den som mottagit tipset själv fått 
del av underlaget till tipset. Tipset kunde således innefatta ett vårdslöst insiderförfarande. 
Åklagaren yrkade dock inte på oaktsamhet och situationen prövades således inte. Vidare har 
NJA 2008 s. 292 nämnts i bland annat Svea HovR mål B 10277-13 där HovR hänvisade till 
NJA 2008 s. 292 för att styrka att ett köp- eller säljråd i sig inte utgör information som är ägnad 
att påverka priset på finansiella instrument.   

Tolkning av begreppet information av specifik natur har varit föremål för 
förhandsavgörande i EU-domstolen genom mål C-628/13. Enligt EU-domstolen är information 
av specifik natur när informationen är: 
 

                                                
98 Se bland annat Stattin, D., Något om begreppet insiderinformation, JT, 2008/09, s. 668; Sjöblom, N., 
Insiderbrott - några anteckningar i anslutning till senare års praxis, SvJT, 2012, s. 389; Prop. 2016/17:22, s. 
280-281. 
99 NJA 2008 s. 292, på s. 302. 
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“...tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller 
händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument…”100 

 
Enligt mål C-628/13 är information av specifik natur vidare sådan information som gör det 
möjligt för dess innehavare att förutse hur priset på finansiella instrument påverkas av den 
information som framgått. Det anses således tillräckligt att informationen är tillräckligt specifik 
eller konkret för att innehavaren ska kunna dra slutsatsen att priset på finansiella instrument 
kommer påverkas när informationen offentliggjorts, oavsett riktning på priset.  

2.5 Tryck- och yttrandefrihet 

Enligt skäl 88 MAR framgår det att varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
bestämmelserna i MAR ska överensstämma med regleringen i nationell rätt. Enligt skäl 77 
MAR ska förordningen tillämpas och tolkas i enlighet med grundläggande nationella 
rättigheter. I svensk rätt har tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och 
yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) som svensk grundlag företräde i de fall 
agerandet faller inom TF och YGL:s materiella och formella tillämpningsområden. För att 
agerandet ska falla inom TF och YGL:s formella tillämpningsområde krävs det att förfarandet 
publicerats i någon av de medier som TF och YGL skyddar. För att agerandet ska falla inom 
TF och YGL:s materiella tillämpningsområde krävs det att syftet med och innebörden av 1 kap. 
1 § TF och 1 kap. 1 § YGL tillgodoses.101 Syftet med TF är att varje svensk medborgare ska ha 
rätt att yttra tankar och åsikter i tryckt skrift och offentliggöra allmänna handlingar och meddela 
uppgifter och underrättelser om vilket ämne som helst enligt 1 kap. 1 § 2 st. TF. Syftet med 
YGL är att varje svensk medborgare ska ha rätt att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor om 
vad som helst genom bland annat radio, tv och ljudupptagningar enligt 1 kap. 1 § 1 st. YGL. 
Yttrandefrihet ska tillförsäkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning enligt 
1 kap. 1 § 2 st. YGL. TF och YGL skyddar dock inte vissa brottsliga beteenden som oredligt 
förfarande eller bedrägeri.102  

Förbud mot marknadsmanipulation kan förhindra en svensk medborgares rätt att lämna 
uppgifter till grundlagsskyddade medier för publicering och därav strida mot 
meddelarfriheten.103 Eftersom avsikten med marknadsmanipulation är spridning av falsk eller 
vilseledande information för att erhålla ekonomiska fördelar faller agerandet dock utanför TF 
och YGL:s materiella tillämpningsområde med bakgrund av att mediet inte används i det syfte 
som TF och YGL skyddar.104 Det föreligger således inget hinder mot TF eller YGL att tillämpa 
bestämmelserna i MAR angående marknadsmanipulation.105  

Obehörigt röjande av insiderinformation kan däremot falla inom TF och YGL:s 
materiella tillämpningsområde. Om någon röjer insiderinformation till en journalist och 
journalisten sedan publicerar informationen kan agerandet omfattas av TF och YGL.106 Det 
                                                
100 EU-domstolen, dom 2015-03-2015, mål C-628/13, p. 1. 
101 Prop. 2016/17:22, s. 92. 
102 Prop. 2016/17:22, s. 93. 
103 Prop. 2016/17:22, s. 92. 
104 Prop. 2016/17:22, s. 92. 
105 Prop. 2016/17:22, s. 93. 
106 Prop. 2016/17:22, s. 93. 
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kan således stå i strid mot TF och YGL att straffa någon som röjt insiderinformation som faller 
inom TF och YGL:s formella och materiella tillämpningsområde. 

Skulle det uppstå en konflikt mellan MAR och TF eller YGL vid 
marknadsmissbruksbrott har tryck-och yttrandefriheten företräde.107 

2.6 Sammanfattning  
Den ständiga förändringen på EU-rättslig nivå och finansmarknadernas förändringstakt 
förutsätter att den svenska regleringen kontinuerligt uppdateras och förändras för att anses vara 
tillräcklig.108 Antal inkomna anmälningar angående marknadsmissbruk har ökat efter 
införandet av MmL. Få anmälningar har dock lett till åtal. 

Brott mot marknadsmissbruk har fått ett bredare tillämpningsområde än tidigare. 
Marknadsmanipulation har ersatt brottet otillbörlig marknadspåverkan och omfattar nu även 
försök till marknadsmanipulation och försök till grov marknadsmanipulation. Insiderhandel 
omfattar den som har insiderinformation till skillnad från tidigare då den som fick 
insiderinformation omfattades av bestämmelsen. Vidare kan den som följer råd eller 
uppmaning att förvärva eller avyttra finansiella instrument göra sig skyldig till insiderbrott om 
uppmaningen eller rådet byggde på insiderinformation. Obehörigt röjande av 
insiderinformation omfattar nu även den som vidarebefordrat råd eller uppmaning om att 
förvärva eller avyttra finansiella instrument i de fall informationen bygger på 
insiderinformation. Bestämmelserna innefattar fysiska personer som fattar beslut för en juridisk 
persons räkning om beslutet anses utgöra marknadsmanipulation eller insiderhandel.  

Tillämpning av förbudet mot marknadsmissbruk kan i vissa fall strida mot TF och YGL. 
Om agerande faller inom TF och YGL:s materiella och formella tillämpningsområde har TF 
och YGL företräde framför förbudet mot marknadsmissbruk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107 Prop. 2016/17:22, s. 94.  
108 Karnov internet, Marknadsmissbruk, NJ, 2007, s. 8. 
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3.  Sanktioner och utredningsbefogenheter 

Till följd av införandet av KompL och LSM infördes bestämmelser om administrativa 
sanktioner, Finansinspektionens utökade utredningsbefogenheter och de tidigare 
straffrättsliga sanktionerna förändrades. I kapitel tre presenteras nämnda förändringar. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Kompletteringslagen  

3.1.1 Inledning 
Den 1 februari 2017 infördes KompL i svensk rätt med prop. 2016/17:22 som 
beslutsunderlag.109 MAR föreskriver att medlemsstaterna ska införa bestämmelser om 
administrativa sanktioner och utredningsbefogenheter vilket nu har införts genom KompL.110 

3.1.2 Administrativa sanktioner 

Av art. 30.1 MAR framgår att den behöriga myndigheten har befogenhet att vidta lämpliga 
administrativa sanktioner vid överträdelse av förordningen. Till följd av art. 30 MAR infördes 
5 kap. 1 § 1-2 p. KompL. Där framgår det att finansinspektionen har rätt att ingripa mot någon 
som överträder förbudet mot insiderhandel eller olagligt röjande av insiderinformation i art. 14 
MAR eller marknadsmanipulation i art. 15 MAR. Enligt 5 kap. 3 § 6 p. KompL får ingripandet 
ske genom beslut om sanktionsavgift. Bestämmelser om sanktionsavgiftens storlek framgår av 
5 kap. 6-8 §§ KompL. Bestämmelserna om administrativa sanktioner för överträdelser av MAR 
kompletterar de nuvarande straffrättsliga påföljderna.111   
 Ingripande enligt 5 kap. 1 § 1-2 p. KompL får endast ske om åklagaren inte väckt åtal 
för brott i enlighet med LSM.112 Dubbelprövningsförbudet som även kallas principen om ne 
bis in idem får inte åsidosättas vid överträdelse av MAR.113 Det innebär att en fråga som 
avgjorts och vunnit laga kraft inte får tas upp till prövning på nytt. Samma fråga får inte prövas 
två gånger enligt 17 kap. 11 § 3 st. Rättegångsbalk (1942:740).114 För att 
dubbelprövningsförbudet ska aktualiseras vid marknadsmissbruksbrott krävs det att handlingen 
är av straffrättslig natur.115  

Inom exempelvis skatterätten är det i vissa fall tillåtet att påföra administrativa 
sanktioner och straffrättsliga sanktioner för en och samma gärning om sanktionerna påförs 
under en samlad process. Vid marknadsmissbruksbrott är det inte möjligt att påföra dubbla 
sanktioner eftersom det kan uppstå svårigheter vid bedömningen av lämpliga sanktioner i det 

                                                
109 Statsrådsberedningen, Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017, www.regeringen.se, 
(hämtad 28 maj 2017), på s. 9. 
110 Hall, M., Billquist, B., Från lagstiftningsarbetet, SvJT, 2017, s. 156. 
111 Prop. 2016/17:22, s. 97-98. 
112 Prop. 2016/17:22, s. 383. 
113 Prop. 2016/17:22, s. 99. 
114 Thornefors, Rättegångsbalk (1942:740) kommentaren till 17 kap. 11 §, Karnov. 
115 Prop. 2016/17:22, s. 102. 
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enskilda fallet.116 För att säkerställa att dubbelprövningsförbudet tillgodoses vid överträdelse 
av MAR införs administrativa sanktioner för de överträdelser som är av mindre allvarlig 
karaktär.117 Överträdelser av mer allvarlig karaktär som kräver uppsåt eller oaktsamhet 
bestraffas som brott och straffrättsliga sanktioner tillämpas.118  
 Genom att komplettera straffrättsliga påföljder med administrativa sanktioner menar 
regeringen att möjligheten att hantera överträdelser av MAR på ett proportionerligt och avvägt 
sätt ökar.119 I de fall oaktsamhet eller uppsåt inte föreligger vid överträdelse av MAR kan 
agerandet förenas med administrativa sanktioner. Finansinspektionen kan då frångå de 
subjektiva rekvisiten till fördel för de objektiva vilket enligt regeringen kan leda till mer 
effektiv ärendehandläggning. EBM avlastas genom att finansinspektionen ges möjlighet att 
påföra administrativa sanktioner utan att åtal väcks. EBM får därigenom mer tid till de mer 
allvarliga och komplicerade marknadsmissbruksbrotten.120  

3.1.3 Utredningsbefogenheter 

 
“Finansinspektionen är behörig myndighet enligt marknadsmissbruksförordningen”121 

 
Bestämmelserna om finansinspektionens utredningsbefogenheter återfinns i 3 kap. 1-15 §§ 
KompL. Bestämmelserna hänvisar till MAR genom en dynamisk hänvisning vilket betyder att 
den gällande lydelsen i förordningen vid varje tidpunkt gäller.122 Finansinspektionens 
utredningsbefogenheter motsvarar till viss del de befogenheter som framgick av MmL. 
Tidigare förelåg en tydlig uppdelning mellan finansinspektionens och EBM:s befogenheter. 
Finansinspektionen var den myndighet som övervakade att MmL efterföljdes. I enlighet med 
MAD skulle EBM hantera utredningar och sanktioner avseende otillbörlig marknadspåverkan, 
insiderbrott och obehörigt röjande av insiderinformation. Det var därefter upp till allmän 
domstol att besluta om sanktionerna. Med anledning av införandet av administrativa sanktioner 
var det inte längre lämpligt att ha en sådan uppdelning av befogenheter mellan 
finansinspektionen och EBM som framgick av MmL. Genom den senaste lagändringen 
utökades finansinspektionens befogenheter.123   
 Finansinspektionen får genom den nuvarande lydelsen utfärda och utreda 
administrativa sanktioner för marknadsmissbruksbrott enligt 5 kap. 1 § 1-2 p. KompL. 
Finansinspektionen har vidare rätt att få tillgång till information, data och dokument i vilken 
form som helst för att kunna genomföra sina uppgifter enligt art. 23.3 st. 1 a MAR som införts 
genom 3 kap. 1 § KompL.124  Finansinspektionen kan kalla personer till förhör för att få tillgång 
till information enligt 3 kap. 1 st. 1 § KompL. De kan även begära eller kräva upplysningar av 

                                                
116 Prop. 2016/17:22, s. 104. 
117 Prop. 2016/17:22, s. 100. 
118 Prop. 2016/17:22, s. 99-100. 
119 Prop. 2016/17:22, s. 100. 
120 Prop. 2016/17:22, s. 101. 
121 1 kap. 2 § KompL. 
122 Prop. 2016/17:22, s. 96. 
123 Prop. 2016/17:22, s. 140. 
124 Prop. 2016/17:22, s. 141. 
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vem som helst enligt art. 23.2 st. 1 b MAR. 3 kap. 1 st. 1 § KompL motsvarar den tidigare 
regleringen i 6 kap. 1 a § MmL. 

Vid marknadsmanipulation får finansinspektionen korrigera felaktig eller vilseledande 
information till allmänheten eller begära att emittenten korrigerar informationen enligt 3 kap. 
4 § KompL. Korrigering ska genomföras för att lämna allmänheten korrekt information. 
Bestämmelsen infördes till följd av art. 23.2 st. 1 m MAR. 

Genom införandet av 3 kap. 5 § KompL får finansinspektionen rätt att genomföra 
undersökningar i en juridisk eller fysisk persons verksamhetslokaler. En sådan undersökning 
får ske efter beslut från Stockholms TR.125 Av finansinspektionens utredningsbefogenheter 
anser regeringen att bestämmelsen är den mest ingripande.126 Undersökningen genomförs för 
att beslagta data och dokument vid misstanke om insiderhandel eller marknadsmanipulation 
för att motverka att bevis förstörs eller undanhålls.127 Vid undersökningen har 
finansinspektionen rätt att kopiera, granska och tillhandahålla handlingar som omfattas av 
Stockholms TR:s beslut.128 Förfarandet kan innebära en administrativ kostnad för 
verksamheten eftersom finansinspektionen måste ges tillgång till datasystem och handlingar, 
vilket kan leda till att verksamheten inte kan bedrivas normalt. De bolag som står under 
finansinspektionens tillsyn är även skyldiga att betala en årlig avgift för finansinspektionens 
övervakning.129 Bestämmelsen infördes till följd av art. 23.2 st. 1 d MAR. 

Det kan även finnas anledning för finansinspektionen att utnyttja sin befogenhet att få 
ut uppgifter om abonnemang från teleoperatörer enligt 3 kap. 11 § KompL. Det krävs att sådana 
uppgifter har betydelse för utredningen samt att det finns en rimlig misstanke om överträdelse 
av reglerna enligt 6 kap. 22 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
Finansinspektionen har dock inte möjlighet att begära ut sådana uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikt.130 EBM, som brottsbekämpande myndighet, har däremot i brottsutredningar av 
viss svårighetsgrad rätt att kräva ut sådana uppgifter som skyddas av tystnadsplikten. En 
liknande bestämmelse fanns tidigare genom 6 kap. 1 a § lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och kompletterades med EBM:s rätt att kräva ut sådana uppgifter som 
skyddades av tystnadsplikten. Det fanns enligt regeringen anledning att förtydliga 
finansinspektionens befogenhet i frågan genom 3 kap. 11 § KompL.131 

3.1.3.1 Begränsningar i finansinspektionens utredningsbefogenheter 

Bestämmelserna om finansinspektionens utredningsbefogenheter i MAR ska vid tillämpningen 
i svensk rätt överensstämma med befintliga nationella regler. Finansinspektionens möjlighet 
att tillhandahålla viss information kan begränsas av TF och YGL eftersom TF och YGL:s 
grundprinciper inte får åsidosättas vid bedömningen.132 Som framgått ska yttranden i tryckt 
skrift eller andra medieformer falla inom TF och YGL:s formella och materiella 

                                                
125 Prop. 2016/17:22, s. 147. 
126 Prop. 2016/17:22, s. 356. 
127 Prop. 2016/17:22, s. 148. 
128 Prop. 2016/17:22, s. 158. 
129 Prop. 2016/17:22, s. 356. 
130 Prop. 2016/17:22, s. 163. 
131 Prop. 2016/17:22, s. 162. 
132 Prop. 2016/17:22, s. 91. 



33 

tillämpningsområden för att omfattas av grundlagsskyddet.133 Finansinspektionens 
utredningsbefogenheter är således inte tillämpliga om de strider mot TF eller YGL eftersom de 
har företräde framför KompL och LSM.134 
 Någon direkt bestämmelse angående TF och YGL:s förhållande gentemot MAR har 
inte införts i KompL eller LSM. Regeringen ansåg att det var tillräckligt att det framgår av 
MAR att nationell tryck- och yttrandefrihet har företräde. 135 

Finansinspektionens rätt till information, data och dokument kan vidare begränsas av 
rätten för den misstänkte att inte belasta sig själv enligt art. 6 Europakonventionen.136 Det 
innebär att den misstänkte inte behöver yttra sig eller lämna material till finansinspektionen 
som är belastande för den misstänkte.137 Rätten för den misstänkte är inte absolut. EU-
domstolen har framfört bland annat att en misstänkts tystnad i vissa fall kan vara till den 
misstänktes nackdel.138 Det finns således anledning att begränsa uppgiftsskyldighet under 
tvång i de fall någon begått en straffbelagd gärning med bakgrund av rätten till en rättvis 
rättegång enligt art. 6 Europakonventionen. Ett föreläggande om att inställa sig till förhör eller 
tillhandahålla uppgift får därav inte förenas med vite.139  

3.2 Lag om straff för marknadsmissbruk  

3.2.1 Inledning 
Genom LSM framgår de straffrättsliga påföljderna för marknadsmissbruksbrott.140 De mer 
allvarliga brotten ska hanteras straffrättsligt med straffrättsliga sanktioner.141 LSM infördes 
samtidigt som MmL upphävdes för att tillgodose införandet av administrativa sanktioner.142 
 När det finns anledning för finansinspektionen att anta att någon överträtt LSM ska 
finansinspektionen anmäla överträdelsen till åklagare enligt 3 kap. 1 § LSM. Om en 
administrativ sanktion redan utfärdats för samma gärning utförd av en och samma person får 
åklagaren inte väcka åtal enligt 3 kap. 5 § LSM med anledning av dubbelprövningsförbudet.143 
Marknadsmissbruksbrott som begås genom uppsåt eller oaktsamhet ska anses utgöra ett brott 
av allvarligare karaktär och ska således hanteras straffrättsligt.144 Syftet med straffrättsliga 
påföljder är i huvudsak att de ska verka avskräckande och allmänpreventiva genom att 
fängelsestraff förekommer på straffskalan.145  

                                                
133 Se närmare i avsnitt 2.5.  
134 Prop. 2009/10:217, s. 17. 
135 Prop. 2016/17:22, s. 93. 
136 Prop. 2016/17:22, s. 143. 
137 Åklagarmyndigheten, Artikel 6 Europakonventionen – Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt 
åklagarperspektiv, RättsPM, 2012, s. 16. 
138 Se EU-domstolen, dom 1996-02-08, no. 18731/91, p. 51; EU-domstolen, dom 2010-03-18, no. 13201/05, p. 
32-33. 
139 Prop. 2016/17:22, s. 142. 
140 Hall, M., Billquist, B., Från lagstiftningsarbetet, SvJT, 2017, s. 156. 
141 SOU 2014:46, s. 398. 
142 Prop. 2016/17:22, s. 90.  
143 Se avsnitt 3.1.2. 
144 Prop. 2016/17:22, s. 99-100. 
145 Prop. 2016/17:22, s. 100. 
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3.2.2 Straffskalor 

Till följd av införandet av administrativa sanktioner ansåg marknadsmissbruksutredningen att 
det fanns anledning att justera straffskalorna för de straffrättsliga påföljderna. Grovt 
marknadsmissbruksbrott borde enligt utredningen jämföras med förskingring, bedrägeri eller 
svindleri. Grova marknadsmissbruksbrott kan föranleda liknande samhällsekonomiska 
konsekvenser som för nämnda brott. Vidare kan samma ekonomiska fördel uppnås för den som 
begått gärningen. Därmed föreslog utredningen att straffskalan för grovt 
marknadsmissbruksbrott skulle överensstämma med straffskalan för grov förskingring, 
bedrägeri eller svindleri där maximistraffet är sex års fängelse.146 
 För marknadsmanipulation är straffet som tidigare fängelse i högst två år enligt 2 kap. 
4 § 2 st. LSM. Tidigare var straffet för grov marknadsmanipulation fängelse i lägst sex månader 
och högst fyra år enligt 8 § 1 st. MmL. Straffet för ringa marknadsmanipulation var böter eller 
fängelse i högst sex månader enligt 8 § 1 st. MmL. Genom lagändringen är straffet för grov 
marknadsmanipulation nu lägst sex månader och högst sex år enligt 2 kap. 4 § 3 st. LSM. I de 
fall gärningen anses ringa utdöms inget ansvar enligt 2 kap. 4 § 4 st. LSM. 

För insiderbrott är straffet som tidigare fängelse i högst två år enligt 2 kap. 1 § 2 st. 
LSM. Tidigare var straffet för grovt insiderbrott fängelse med lägst sex månader och högst fyra 
år enligt 2 § 2 st. MmL. Straffet för ringa insiderbrott, tidigare kallat insiderförseelse, var 
tidigare förenat med böter eller fängelse i högst sex månader enligt 2 § 2 st. MmL. Genom 
lagändringen är straffet för grovt insiderbrott nu lägst sex månader och högst sex år enligt 2 
kap. 2 § 3 st. LSM. I de fall gärningen anses ringa utdöms inget ansvar enligt 2 kap. 2 § 4 st. 
LSM. 

För obehörigt röjande av insiderinformation var straffet tidigare böter eller fängelse i 
högst ett år enligt 7 § 1 st. MmL. I de fall informationen blev allmänt känd samtidigt som den 
röjdes uteblev ansvar för handlingen enligt 7 § 2 st. MmL. Genom den nya regleringen kvarstår 
uteblivet ansvar för den som röjt informationen som samtidigt blivit allmänt känd enligt 2 kap. 
3 § LSM. Genom lagändringen är straffet för obehörigt röjande av insiderinformation böter 
eller fängelse i högst två år enligt 2 kap. 3 § 1 st. LSM. I de fall gärningen anses ringa utdöms 
inget ansvar enligt 2 kap. 3 § 2 st. LSM. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att marknadsmissbruksbrott av allvarligare 
karaktär kan påföras längre fängelsestraff än tidigare genom den nya regleringen. Fall av 
mindre allvarlig karaktär frias från ansvar. Det bör dock än en gång förtydligas att straffrättsliga 
påföljder kompletteras med administrativa sanktioner i de fall uppsåt eller oaktsamhet inte 
föreligger. Det huvudsakliga syftet med förändringen av strafflagstiftningen var att 
effektivisera bekämpningen av marknadsmissbruk samt att säkerställa att EU:s krav uppfylls i 
svensk rätt.147 

3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att administrativa sanktioner införts i svensk rätt till 
följd av MAR för att komplettera de straffrättsliga påföljderna. Dubbelprövningsförbudet får 

                                                
146 SOU 2014:46, s. 398. 
147 Dir. 2012:108, s. 1; SOU 2014:46, s. 3. 
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inte åsidosättas vid utdömandet av administrativa sanktioner. Vidare har finansinspektionen 
utökade utredningsbefogenheter med anledning av kravet på administrativa sanktioner. 
Finansinspektionen kan nu korrigera felaktig eller vilseledande information till allmänheten. 
De kan även undersöka juridiska och fysiska personers verksamhetslokaler för att motverka att 
bevis förstörs eller undanhålls vid misstanke om insiderhandel eller marknadsmanipulation. 
Dock föreligger vissa begränsningar i finansinspektionens utredningsbefogenheter i de fall 
förfarandet strider mot TF, YLG eller Europakonventionen.  
 LSM infördes för att tillgodose införandet av administrativa sanktioner. De mindre 
allvarliga brotten ska hanteras administrativt med administrativa sanktioner och de mer 
allvarliga brotten ska hanteras straffrättsligt med straffrättsliga sanktioner. 
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DEL III 

4. Analys 

Införandet av KompL och LSM har lett till ökade förutsättningar för mer effektiv 
bekämpning av marknadsmissbruk. Kapitel fyra och fem bygger på det som framkommit av 
kapitel två och tre. Genom kapitel fyra och fem framgår argumentationen kring antagandet 
att den nya regleringen kring marknadsmissbruk kommer att leda till ökade förutsättningar 
för en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.  

4.1 Effektivitet enligt prop. 2016/17:22 
Prop. 2016/17:22 heter ”en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk”. Därav är det enligt 
min mening naturligt att ifrågasätta vad en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk innebär. 
Utifrån propositionens innehåll besvaras inte frågan vilket i sig är anmärkningsvärt. Jag anser 
att begreppet effektivt är avgörande för förståelse och tillämpning av KompL och LSM. Det 
vill säga att det är av betydelse för jurister att förstå syftet bakom lagändringen för att kunna 
tillämpa bestämmelserna korrekt utifrån dess syfte. 
 Enligt min mening finns det anledning att skilja på vad effektivitet är i sammanhanget 
och hur effektivitet kan uppnås. Effektivitet är enligt min mening ett mått på någonting som 
bör preciseras för att förstås. Det går inte göra ett antagande om vad effektivitet är utifrån det 
som framgår av prop. 2016/17:22. Begreppet effektivitet borde preciserats genom prop. 
2016/17:22 för förtydligande om vad som avses med effektivitet i sammanhanget. Det är 
anmärkningsvärt att begreppet inte förklarats eller utvecklats i förarbeten. Det är egentligen 
omöjligt att bevaka om införandet av KompL och LSM kommer leda till effektiv bekämpning 
av marknadsmissbruk. Det eftersom det inte framgår av förarbeten vad som avses med 
effektivitet. 
 Jag anser att det går göra ett antagande om hur effektivitet ska uppnås genom införandet 
av KompL och LSM. Formuleringen i propositionen är vag och det krävs således en 
kvalificerad tolkning av hur effektivitet ska uppnås. Det går genomföra en sådan tolkning 
utifrån propositionens innehåll, bestämmelserna på EU-rättslig nivå och tidigare lagreglering 
på området. Eftersom det inte framgår uttryckligen av prop. 2016/17:22 hur effektivitet ska 
uppnås är det nödvändigt att läsa mellan raderna. Det bör förtydligas att det krävdes 
korrekturläsning och analys av prop. 2016/17:22 och tidigare lagreglering på området för 
möjligheten att komma fram till en kvalificerad slutsats. Mitt antagande är att 
finansinspektionen beretts fler utredningsbefogenheter för att uppnå effektiv utredning av 
marknadsmissbruk. Finansinspektionen har även möjlighet att besluta om administrativa 
sanktioner för överträdelse av MAR. Vidare antar jag att straffskalorna för marknadsmissbruk 
skärpts och marknadsmissbruksbrotten fått ett bredare tillämpningsområde för att uppnå 
effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.  
 Enligt min åsikt är märkligt att regeringen förutsätter att varje person ska förstå vad 
som menas med en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. Det är anmärkningsvärt att det 
från min sida krävs omfattande analys av prop. 2016/17:22 för att sedan göra ett antagande om 
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vad som menas med ”effektiv bekämpning av marknadsmissbruk”. Som framgått går det enligt 
mig inte besvara vad som avses vara effektivitet i sammanhanget utifrån tillgängligt material. 
Däremot bygger uppsatsen på ett antagande om hur effektivitet kan uppnås.  

4.2 Förutsättningarna för att uppnå effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk 

4.2.1 Inledning 
För att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk spelar enligt min mening både 
samhället och rätten spelar en betydande roll. Aktörers förhållningssätt till olagliga beteenden 
på finansmarknader kan påverka bekämpningen av marknadsmissbruk. Rätten spelar förvisso 
en avgörande roll eftersom regelverket utgör ramlagar. För att upprätthålla aktörers 
likabehandling på och förtroende för finansmarknader bör olagliga beteenden på 
finansmarknader inte förekomma. Enligt min mening kan det vara gynnsamt att 
uppmärksamma allmänheten om olagliga beteenden för att förhindra marknadsmissbruksbrott. 

4.2.2 Anmälningar och åtal  
Sedan MmL infördes har antal anmälda brottsmisstankar om marknadsmissbruk till EBM ökat 
med 460 procent. Utifrån tabellen i avsnitt 2.1.2 går det enligt min mening att utläsa ett mönster. 
Det bör noteras att det kan finnas andra bakomliggande anledningar till ökningen av antalet 
anmälda brottsmisstankar än det mönster jag kan utläsa utifrån det studerade materialet.  

I samband med större förändringar på marknadsmissbruksområdet har antalet 
anmälningar om marknadsmissbruk till EBM ökat. Under år 2006, 2012 och 2015 hade antal 
inkomna brottsmisstankar procentuellt ökat markant i jämförelse med förevarande år. De större 
förändringar som skedde vid tidpunkterna var bland annat att MmL infördes den 1 juli 2005. 
Lagändringen kan föranlett den procentuella ökningen av antalet inkomna brottsmisstankar till 
EBM under år 2006. Den 1 december 2011 inrättades Finansmarknadskammaren vilket kan 
föranlett den procentuella ökning som skedde under år 2012. Under år 2014 kom MAR och 
MAD 2, det kan varit en indikation till den procentuella ökning som skedde under år 2015. 
Följaktligen borde antalet inkomna anmälningar öka under år 2017 och 2018 utifrån det 
förevisande mönstret. Det beror delvis på att prop. 2015/16:120 meddelades den 23 mars 2016, 
vilket således kan påverka antal anmälningar under år 2017. Vidare trädde LSM och KompL i 
kraft den 1 februari 2017, vilket således torde påverka antal anmälningar under år 2018. 
Sammantaget kommer antal anmälningar angående marknadsmissbruk troligtvis inte minska 
kommande år.  

För att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk utifrån mitt antagande i 
avsnitt 4.1 kan det vara av betydelse att analysera rättens inverkan på samhället utifrån 
samhällets intresse och den rättssociologiska metoden. EBM:s årsredovisningar visar hur rätten 
faktiskt tillämpats i realiteten. Årsredovisningarna visar att antal anmälningar angående 
marknadsmissbruk ständigt ökat samtidigt som få anmälningar lett till åtal. Genom den 
rättssociologiska metoden lämnas utrymme att se till hur samhället utvecklar 
marknadsmissbruksområdet utifrån de förutsättningar som finns genom lag. Utifrån samhällets 
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perspektiv är det relevant att se till konsekvenserna av olagliga beteenden på finansmarknader. 
Samhället torde påverkas av konsekvenserna av vissa beteenden. Det vill säga att 
konsekvenserna borde vara sådana att de verkar avskräckande för att uppnå effektiv 
bekämpning av marknadsmissbruk.  

Det faktum att få anmälningar lett till åtal borde inte ge någon avsevärd avskräckande 
verkan. Genom den lagstiftning som införts på marknadsmissbruksområdet ökar enligt mig 
förutsättningarna för att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. I och med 
införandet av administrativa sanktioner kommer förhoppningsvis aktörers beteenden på 
finansmarknader påverkas positivt. Det vill säga att det faktum att fler personer kan påföras 
sanktioner borde leda till försiktighet vid handel med finansiella instrument. Konsekvenserna 
av den nya lagstiftningen är att fler personer omfattas av bestämmelserna samtidigt som aktörer 
på finansmarknader kan sanktioneras för överträdelse av MAR oavsett uppsåt. Bestämmelserna 
innebär att personer kan göra sig skyldiga till marknadsmissbruk trots att de inte aktivt handlat 
med finansiella instrument. Det borde således leda till försiktighet även utanför själva 
aktiehandeln. För att uppnå försiktighet utanför aktiehandeln krävs det enligt min mening även 
att agerandets konsekvenser är tydliga. Genom att sanktionera olagliga beteenden oavsett 
uppsåt ökar förutsättningarna för allmänhetens förståelse för marknadsmissbruk.   

Sammanfattningsvis är konsekvenserna av olagliga beteenden på finansmarknader av 
betydelse för allmänhetens agerande. Tidigare har bestämmelserna om marknadsmissbruk varit 
svåra att tillämpa. Det har resulterat i att konsekvenserna av vissa olämpliga beteenden på 
finansmarknader inte uppenbarat sig hos allmänheten. Genom införandet av KompL och LSM 
kommer troligtvis fler personer påföras sanktioner. Det kan således öka den procentuella 
andelen som bestraffas för olagliga beteenden på finansmarknader. Det borde i sin tur leda till 
att fler personer blir medvetna om konsekvenserna av ett visst agerande, vilket kan verka 
allmänpreventivt.   

4.2.2.1 Internet och sociala medier  

Det kan vidare vara fördelaktigt att förebygga överträdelser av MAR som skett utan avsikt. Det 
torde gynna allmänhetens förtroende för finansmarknader och aktörers rätt till likabehandling.  

Av Stockholms TR mål B 5189-15 framgick det att spridande av vilseledande och falsk 
information på internet och sociala medier genom blogginlägg kunde utgöra 
marknadsmanipulation.148 Genom TR:s avgörande står det klart att blogginlägg omfattas av 
förbudet. Visserligen var studenterna troligtvis medvetna om att agerandet var otillåtet 
eftersom de rörde sig om 2,5 miljoner kronor i vinst samt eftersom studenterna medvetet 
undanhöll viss väsentlig information. Min åsikt är ändå att ett sådant förfarande i vissa fall 
skulle kunna ske utan brottslig intention. Gärningspersoner skulle likväl kunna publicera 
information på internet som anses vara insiderinformation eller marknadsmanipulation utan 
uppsåt. Gärningspersoner skulle således kunna begå marknadsmissbruksbrott när de inte förstår 
konsekvenserna av ett visst agerande. 

Exempel på när olagliga beteenden på finansmarknader kan ske utan avsikt framgår 
enligt mig av Stockholms TR mål B 4304-14 och Svea HovR mål B 5884-15.149 TR och HovR 

                                                
148 Se avsnitt 2.2.3. 
149 Se avsnitt 2.3.4. 
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framförde att det kunde funnits alternativa förklaringar till Veronicas aktieförvärv i bolaget. 
HovR ansåg att Veronica och Gustav gjort sig skyldiga till insiderhandel trots att det inte stod 
klart att förvärvet skett till följd av insiderinformationen. Hade gärningspersonerna förstått 
konsekvenserna av agerandet hade möjligen aktiehandeln enligt min mening inte skett. 

Som nämnt ovan kan blogginlägg omfattas av förbudet och marknadsmissbruksbrott 
kan ske utan brottslig intention. Det föreligger en risk att inlägg som publiceras på internet och 
sociala medier kan innehålla insiderinformation eller marknadsmanipulativ information. 
Informationen som publiceras kan i sig utgöra ett marknadsmissbruksbrott. Internet och sociala 
medier är lättillgängliga, vilket även kan medföra att åtskilliga personer tar del av den 
information som framgår. Genom den nya regleringen kan någon som vidarebefordrar sådan 
information omfattas av förbudet. Även någon som utnyttjar sådan information kan göra sig 
skyldig till insiderbrott. Min avsikt är att påvisa att det kan vara relativt ”enkelt” att begå 
marknadsmissbruksbrott oavsett uppsåt. Speciellt med bakgrund av internets lättillgänglighet 
både för den som publicerar information samt för den som tar del av informationen. Sannolikt 
kan personer utnyttja eller vidarebefordra inlägg på internet och sociala medier som omfattas 
av förbudet utan brottslig intention.  
 Marknadsmissbruk skadar allmänhetens förtroende för finansmarknader och aktörers 
rätt till likabehandling oavsett uppsåt. Utifrån ett rättssociologiskt perspektiv borde således 
kunskap hos allmänheten angående marknadsmissbruk eftersträvas. För att motverka 
marknadsmissbruk kan det således vara fördelaktigt om konsekvenserna av olagliga beteenden 
tydligt framgår.  

4.2.3 Dynamisk tillämpning 
Som framgått av avsnitt 2.1 har bestämmelser om insiderhandel kontinuerligt förändrats mot 
bakgrund av den ständiga förändringen på finansmarknader och på EU-rättslig nivå. Förbudet 
mot insiderhandel har tidigare varit reglerat i svensk lag utan direkt hänvisning till EU-rätt. När 
nya direktiv och förordningar tillkommit på marknadsmissbruksområdet har det således krävts 
ändringar i lagtext. Det eftersom den svenska regleringen inte ansetts tillräcklig i jämförelse 
med EU-rättsliga direktiv och förordningar som tillkommit. De lagstiftningsarbeten som skett 
till följd av EU-direktiv har tagit tid. Det borde enligt min mening innebära att svensk lag under 
tiden för lagstiftningsarbetet inte uppfyllt syftet med bestämmelserna på EU-rättslig nivå. 

För att konkretisera tidsspannet har jag som avsikt att framföra de senaste 
lagändringarna som skett till följd av restriktioner från EU genom direktiv. Insiderdirektivet 
kom år 1989 och infördes genom insiderlagen år 1991. MAD kom år 2003 och infördes genom 
MmL år 2005. MAD 2 kom år 2014 och infördes genom KompL och LSM år 2017. Eftersom 
förändringstakten på EU-rättslig nivå är hög föreligger svårigheter i att ha en tillfredsställande 
lagstiftning på nationell nivå.  

Den dynamiska hänvisningen till MAR som införts i KompL och LSM är enligt mig en 
tillfredsställande lösning. Möjligheten uppstår att bekämpa marknadsmissbruk på ett effektivt 
sätt i svensk rätt även när nya restriktioner från EU tillkommer. Hänvisningen till MAR kräver 
inte direkt förändring i svensk lag när reglerna förändras på EU-rättslig nivå. 

Mot bakgrund av den höga förändringstakt som förekommer på EU-rättslig nivå 
angående marknadsmissbruk kommer sannolikt lagändringar i svensk rätt krävas i framtiden. 
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Genom den dynamiska hänvisningen till MAR följer svensk lag även under tiden för 
lagstiftningsarbetet syftet med bestämmelserna på EU-rättslig nivå. Det är vidare positivt för 
allmänhetens förståelse att det finns direkta hänvisningar till MAR genom lag. Det vill säga att 
det är möjligt för aktörer på finansmarknader att orientera sig bland rättskällorna. Aktörer har 
således möjlighet att finna svar på vad som utgör marknadsmissbruk. Situationen förutsätter 
dock att samtliga aktörer självständigt följer eventuella förändringar på EU-rättslig nivå.  

4.2.4 Bredare tillämpningsområde för marknadsmanipulation 
Genom att brottet otillbörlig marknadspåverkan ersatts av marknadsmanipulation behöver 
åklagaren inte längre bevisa att förfarandet är otillbörligt. Begreppet otillbörligt kunde som 
framgått av NJA 2013 s. 987 tolkas olika beroende på de specifika omständigheterna.150 Det är 
enligt min mening till fördel ur ett förutsebarhetsperspektiv att tolkningsutrymmet försvinner 
när otillbörlig marknadspåverkan ersätts av brottet marknadsmanipulation. Hur 
marknadsmanipulation kommer tolkas och tillämpas i svensk rätt är ännu outrett. Mot bakgrund 
av hänvisningen till MAR där begreppet definieras genom specifika 
marknadsmissbruksstrategier anser jag att det inte går förutspå någon situation då det kommer 
föreligga tolkningssvårigheter.  

Som framgått innefattar brottet marknadsmanipulation även försök till 
marknadsmanipulation. Försök till marknadsmanipulation kan endast förenas med 
administrativa sanktioner. Trots det kommer troligtvis bestämmelsen ha en preventiv verkan 
eftersom fler ageranden omfattas av förbudet. Förbudet kan vidare förhindra att förberedelser 
till marknadsmanipulation leder till mer allvarliga brott. Det vill säga att 
marknadsmanipulation därigenom kan upptäckas och förhindras i ett tidigare skede vilket kan 
förhindra mer omfattande skador för aktörer på finansmarknader. Försök till 
marknadsmanipulation behöver inte ge någon reell effekt men är ändå otillåtet. Därigenom 
tillgodoses aktörers rätt till likabehandling på finansmarknader. Jag menar att samtliga olagliga 
beteenden på finansmarknader borde vara förbjudna oavsett resultat. Förbud mot försök till 
marknadsmanipulation ökar förutsättningarna att uppnå effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk.  

4.2.5 Bredare tillämpningsområde för insiderhandel 
Förbudet mot insiderhandel innefattar som framgått den som har insiderinformation. Det 
innebär att även upphovsmannen till informationen omfattas av bestämmelsen. Förändringen 
är till fördel för åklagare eftersom åklagaren inte behöver bevisa att gärningspersonen fått 
insiderinformation. Omformuleringen borde sannolikt leda till att förutsättningarna att väcka 
åtal ökar samtidigt som förutsättningarna för mer framgångsrika åtal ökar. Fler personer borde 
därför kunna åtalas och dömas för insiderhandel. Min åsikt är därigenom att omformuleringen 
kommer öka förutsättningarna att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.  
 Som framgått har utnyttjanderekvisitet i art. 3.2 MAD 2 och art. 8.1 MAR inte införts 
direkt i svensk rätt. 2 kap. 1 § LSM är en presumtionsregel. Enligt min mening stämmer den 
svenska regleringen överens med mål C-45/08 trots att utnyttjanderekvisitet inte införts direkt 

                                                
150 Se avsnitt 2.2.3. 



41 

i svensk lag. Det beror på att ett direkt införande av utnyttjanderekvisitet skulle åsidosätta den 
presumtionsregel som framgår av skäl 24 MAR och mål C-45/08. Genom undantaget i 2 kap. 
2 § 3 st. LSM framgår rätten att motbevisa presumtionen. Genom undantaget kan således den 
tilltalade undgå ansvar om han eller hon inte utnyttjat insiderinformation. Enligt min mening 
är undantaget genom 2 kap. 2 § 3 st. LSM tillräckligt. Med detta menas att det borde vara 
uppenbart att utnyttjande av insiderinformation är otillåtet trots att det inte uttryckligen framgår 
av huvudregeln. Den svenska regleringen genom 2 kap. 1 - 2 §§ LSM som korrigering till 
gällande rätt är således förenligt med EU-rätten.   

Den som följer råd eller uppmaning som bygger på insiderinformation kan göra sig 
skyldig till insiderhandel. Till viss del har situationen varit reglerad genom praxis. Det framgick 
av NJA 2008 s. 292 att ett råd i sig inte utgjorde insiderinformation. Det kunde dock förekomma 
situationer då rådet innefattade omständigheter av specifik natur.151 Det efterlämnades således 
visst tolkningsutrymme efter avgörandet. Genom Stockholms TR mål B 4304-14 framgick det 
att rådet som mottagaren fick grundade sig på insiderinformation.152 Trots att situationen till 
viss del varit reglerad genom praxis anser jag att det är positivt utifrån ett 
förutsebarhetsperspektiv att situationen nu är reglerad genom lag. Det tolkningsutrymme som 
fanns i och med HD:s avgörande i NJA 2008 s. 292 har således försvunnit genom införandet 
av 2 kap. 1 § 3 p. LSM.  

Stockholms TR mål B 4304-14 och Svea HovR mål B 5884-15 var vidare intressant 
utifrån det hänseende att HovR ändrade TR:s dom avseende om Veronica gjort sig skyldig till 
insiderhandel. TR och HovR hade skilda meningar angående om det var av betydelse att 
Veronicas förvärv skett till följd av rådet. Av praxis framgick det att förvärv eller avyttring av 
finansiella instrument endast behövde ske med tillgång till informationen för att omfattas av 
bestämmelsen. Genom den nya regleringen skärps tillämpningen. Genom 2 kap. 1 § 3 p. LSM 
krävs det att gärningspersonen insett eller borde insett att rådet grundade sig på 
insiderinformation. Därigenom hade Veronica sannolikt inte gjort sig skyldig till insiderbrott 
på samma grunder om brottet hade begåtts efter lagändringen. I de fall förfarandet inte skett 
uppsåtligen kan gärningspersonen däremot göra sig skyldig till insiderhandel genom 2 kap. 1 
§ 1 p. LSM. Den som har insiderinformation vid förvärv eller avyttring av finansiella 
instrument omfattas som framgått av bestämmelsen. För åklagaren finns det således två 
alternativ att visa att den tilltalade utfört insiderhandel. Åklagaren kan visa att 
gärningspersonen insåg eller borde insett att informationen byggde på insiderinformation. 
Alternativt kan åklagaren visa att gärningspersonen hade insiderinformation vid förvärv eller 
avyttring av finansiella instrument. Oavsett är straffskalan densamma för båda situationerna 
enligt 2 kap. 1 § 2 - 4 st. LSM. Genom införandet av 2 kap. 1 § 3 p. LSM har rättsläget enligt 
min mening förtydligats. Det står klart att det krävs uppsåt för att omfattas av 2 kap. 1 § 3 p. 
LSM. Jag anser att rättsläget är mer förutsebart genom den nya regleringen vid en jämförelse 
mot Stockholms TR mål B 4304-14 och Svea HovR mål B 5884-15. 

                                                
151 Se avsnitt 2.4.3.  
152 Se avsnitt 2.3.4.  
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4.2.6 Bredare tillämpningsområde för röjande av insiderinformation  
Reglerna om obehörigt röjande av insiderinformation innehåller rekvisit som kan verka 
otydliga om de inte återfinns i sin kontext. Genom hänvisning till MAR lämnas de förklaringar 
som krävs för att avgöra om förfarandet omfattas av brottets tilltänkta tillämpningsområde. 
Begreppet insiderinformation var tidigare direkt formulerat i lag. Genom införandet av LSM 
definieras begreppet insiderinformation genom art. 4 MAR. Enligt min mening är det positivt 
att obehörigt röjande av insiderinformation ska tolkas i enlighet med MAR. Särskilt eftersom 
formuleringen i MAR är betydligt mer utförlig än den tidigare formuleringen som återfanns i 
MmL. Genom hänvisning till MAR lämnas inget utrymme för extensiv tolkning av begreppets 
tillämpningsområde i svensk rätt, vilket är positivt ur ett förutsebarhetsperspektiv.  

Genom införandet av 2 kap. 3 § 2 men. LSM omfattas även den som vidarebefordrat 
råd eller uppmaning som bygger på insiderinformation. Till följd av bestämmelsen kan fler 
personer hållas ansvariga för att ha deltagit i ett olagligt förfarande på finansmarknaden. Jag 
anser att det finns vissa likheter mellan införandet av 2 kap. 3 § 2 men. LSM och införandet av 
2 kap. 7 § LSM. Sistnämnda berör försök och förberedelse till insiderbrott och 
marknadsmanipulation. Båda bestämmelserna verkar för att förhindra samtliga närmanden av 
ageranden som kan skada finansmarknader och allmänhetens förtroende för finansmarknader. 
Enligt min mening är det till fördel att förbjuda samtliga beteenden som kan skada 
finansmarknader för att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. Försök och 
förberedelse till insiderbrott och marknadsmanipulation samt vidarebefordran av 
insiderinformation kan skada finansmarknader oavsett resultat. Samtliga personer som bidrar 
till marknadsmissbruk borde hållas ansvariga för att förhindra att marknadsmissbruksbrott 
begås. Genom lagändringen finns möjlighet att bestraffa personer som haft förbindelse till det 
olagliga förfarandet. Genom MmL undgick sådana personer straffansvar trots delaktighet.  
Enligt min mening borde en liknande regel införts tidigare. Sådana förfaranden borde även 
tidigare varit förenade med straffansvar. 

4.2.7 Begränsningar i tillämpningen 

Marknadsmissbruksbrott har sammantaget getts ett bredare tillämpningsområde genom 
införandet av KompL och LSM. Bestämmelserna kan som framgått vara begränsade av TF och 
YGL. Det borde till viss del reducera förutsättningarna att uppnå effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk. Det är emellertid förenligt med MAR och MAD 2 att bestämmelserna inte 
tillämpas om de strider mot nationell tryck- och yttrandefrihet. Eftersom TF och YGL inte 
skyddar brottsliga beteenden anser jag inte att det föreligger några hinder att uppnå de 
uppställda målen med lagstiftningen. Den enskildes rätt att fritt yttra tankar och åsikter borde 
inte begränsas av ett icke brottsligt beteende. Allmänhetens förtroende för finansmarknader 
borde således inte skadas märkvärt av TF och YGL:s tillämpningsområde.  
 Som framgått ska varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder för att bestämmelserna 
ska överensstämma med nationell rätt. MAR ska tillämpas och tolkas i enlighet med 
grundläggande nationella rättigheter. Visserligen har det framgått genom förarbeten att TF och 
YGL har företräde framför bestämmelserna på marknadsmissbruksområdet. Däremot är det 
enligt mig underligt att förtydligande inte skett genom lag. Vid lagstiftningsarbetet fanns det 
uppenbarligen möjlighet att införa ett förtydligande genom lag. I och med Sveriges inträde i 
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EU trumfar bestämmelserna på EU-rättslig nivå i vanliga fall bestämmelserna på nationell nivå. 
Enligt min mening är det således inte uppenbart att TF och YGL har företräde framför reglerna 
på marknadsmissbruksområdet. Till stor del har Sverige vidtagit nödvändiga åtgärder för att 
bestämmelserna ska överensstämma med nationell rätt. Jag anser dock att det hade varit 
fördelaktigt att införa förtydligande i svensk rätt. För den som har mycket kunskap på 
marknadsmissbruksområdet är troligtvis rättsläget klart. Däremot skulle förtydligande enligt 
min mening underlätta för jurister och aktörer som inte besitter sådan kunskap. 
Sammanfattningsvis har jag svårt att förstå varför ett förtydligande inte infördes i samband med 
lagändringen.   

4.3 Förutsättningarna för att uppnå effektiv utredning av 
marknadsmissbruk  

4.3.1 Administrativa och straffrättsliga sanktioner 
Som framgått har administrativa sanktioner införts för att komplettera de redan befintliga 
straffrättsliga sanktionerna för marknadsmissbruk. Införandet av administrativa sanktioner kan 
påverka förutsättningarna för mer effektiva utredningar av marknadsmissbruk. Administrativa 
sanktioner kräver varken uppsåt eller oaktsamhet. Det borde således underlätta 
finansinspektionens utredningar eftersom det kan vara svårt att bevisa uppsåt eller oaktsamhet. 
 Som komplement till straffrättsliga förfaranden borde införandet av administrativa 
sanktioner vidare medföra att fler personer påförs en rimlig påföljd. Sålunda ställs fler personer 
inför konsekvenserna av sitt agerande. Vid överträdelse av MAR är påföljden begränsad men 
befintlig trots att åtal inte väcks. Eftersom åtal inte väcks vid administrativ handläggning 
behöver rättegång inte äga rum. Rimligtvis borde det innebära att administrativ handläggning 
är mindre kostsamt för samtliga inblandade parter. Dock kan berörda företag påverkas 
ekonomiskt om finansinspektionen behöver ges tillgång till datasystem och handlingar. Om 
verksamheten inte kan bedrivas normalt kan det således påverka gärningspersonen ekonomiskt. 
Finansinspektionens befogenhet att undersöka verksamhetslokaler är enligt regeringen den 
mest ingripande befogenheten. Hur kostsam undersökningen kan vara för berörda parter 
framgår inte av lagtext eller förarbeten. Regeringen nämner endast genom prop. 2016/17:22 att 
undersökningen kan medföra kostnader för berörda parter men utvecklar inte resonemanget. 
Enligt min mening är det anmärkningsvärt att det inte framgår av lagtext eller förarbeten hur 
mycket verksamheten kan komma att påverkas ekonomiskt genom en sådan undersökning. Det 
framgår inte heller vad den maximala kostnaden för berörda parter kan vara och det borde 
således innebära att det inte finns någon övre gräns. Enligt min mening är rättsläget oklart och 
situationen är inte förutsebar. Situationen är dock relativt långsökt för den enskilde och borde 
således inte tillmätas någon större betydelse i sammanhanget.  
 Genom att finansinspektionen inte behöver påvisa uppsåt, oaktsamhet eller väcka åtal 
borde administrativ handläggning vara mer tidseffektiv. Finansinspektionen har möjlighet att 
genomföra mer sakliga bedömningar. Det borde i sin tur leda till förutsebarhet eftersom 
finansinspektionen kan framarbeta enhetlig myndighetspraxis utifrån sakliga omständigheter. 
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Subjektiva omständigheter från fall till fall behöver inte beaktas vilket borde påverka 
förutsebarheten vid överträdelse av MAR positivt.  
 Jag anser att finansinspektionens möjlighet att påföra administrativa sanktioner 
kommer öka förutsättningarna att uppnå effektiv utredning av marknadsmissbruk. Bakgrunden 
är som framgått att förfarandet borde vara mer tidseffektivt och rättssäkert. Genom att 
finansinspektionen inte behöver väcka åtal för överträdelse av MAR kommer gärningspersonen 
i ett tidigare skede belastas med lämplig påföljd. Det mer tidseffektiva förfarandet borde inte 
vara till nackdel för någon part. Administrativ handläggning borde gynna allmänheten eftersom 
det istället finns utrymme att fokusera på de mer allvarliga brotten. Vidare kommer troligtvis 
administrativ handläggning i längden leda till att fler ärenden utreds med anledning av den 
enhetliga myndighetspraxis som förhoppningsvis framarbetas. Genom införandet av 
administrativa sanktioner borde aktörer följaktligen agera med mer försiktighet på 
finansmarknader. Det eftersom fler olagliga beteenden på finansmarknader kan komma att 
förenas med en påföljd. Införandet av administrativa sanktioner kan sammantaget ha en 
allmänpreventiv verkan.  

Jag anser vidare att arbetsbelastningen för EBM borde minska genom 
finansinspektionens utökade utredningsbefogenheter. Det lämnas således utrymme för EBM 
att fokusera på de mer allvarliga brotten. Genom LSM kan gärningspersoner påföras längre 
fängelsestraff än tidigare. Därav är det väsentligt att EBM har möjlighet att fokusera på brott 
av allvarligare karaktär. Det kan vara av allmänpreventiv och avskräckande betydelse att 
allvarliga brott kan påföras ett högre fängelsestraff. Enligt min mening är det väsentligt att 
längre fängelsestraff faktiskt tillämpas i praktiken för att verka avskräckande. Som framgått 
har straffskalorna genom LSM inte nyttjats ännu. Det är därmed oklart hur tillämpningen 
kommer ske i praktiken. Därmed är det fördelaktigt att EBM bereds tillfälle att utreda och lägga 
fram bevis i den mån det är nödvändigt för att gärningspersonen ska påföras en lämplig påföljd.  

I de fall marknadsmanipulation eller insiderhandel utförts av en fysisk person för en 
juridisk persons räkning har medlemsstaternas straffrättsliga påföljder skiljts åt. Genom 2 kap. 
1 § KompL är situationen reglerad i enlighet med EU-rätt. Det kan vara fördelaktigt för 
gärningspersoner att begå marknadsmissbruksbrott i länder där agerandet saknar straffrättsliga 
påföljder. Tidigare var förfarandet i svensk rätt inte förbjudet. Genom införandet av 2 kap. 1 § 
KompL minskar risken att det svenska rättssystemet utnyttjas av den anledningen. 
Förutsättningarna för samarbete inom unionen ökar till följd av EU:s minimiregler på området. 
Införandet av bestämmelsen är således enligt min mening uteslutande positiv.  

4.3.2 Finansinspektionens och EBM:s utredningsbefogenheter 
Som framgått har finansinspektionens utredningsbefogenheter utökats till följd av 
bestämmelserna i KompL. Jag anser att fördelningen mellan EBM:s och finansinspektionens 
utredningsbefogenheter är nödvändiga för att upprätthålla kvalitet på utredningarna. Genom 
införandet av administrativa sanktioner kommer troligtvis fler förfaranden omfattas av 
administrativa eller straffrättsliga påföljder, vilket ökar den sammantagna ärendehanteringen.  

Som framgått av avsnitt 2.1.2 har antalet inkomna anmälningar ökat avsevärt de senaste 
tio åren. Som framgått har få anmälningar lett till åtal. Genom KompL och LSM kommer 
sannolikt fler anmälningar om marknadsmissbruk leda till administrativa eller straffrättsliga 
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påföljder. Det innebär följaktligen att fler ärenden kan komma att behöva utredas. Jag anser att 
finansinspektionens utökade utredningsbefogenheter är av betydelse för att upprätthålla 
kvaliteten på ärendehanteringen. Det eftersom finansinspektionen kan fokusera på 
överträdelser av mindre allvarlig karaktär samtidigt som EBM kan fokusera på de mer 
allvarliga brotten. Finansinspektionen har rätt att utfärda och utreda administrativa sanktioner, 
korrigera vilseledande eller felaktig information samt genomföra vissa undersökningar i 
verksamhetslokaler. Samtliga befogenheter är tidskrävande och tillhör överträdelser av mindre 
allvarlig karaktär. Jag anser att uppdelningen mellan finansinspektionens och EBM:s 
utredningsbefogenheter faller naturligt för att uppnå effektiv utredning av marknadsmissbruk.  

EBM har i vissa fall som brottsbekämpande myndighet rätt att begära ut uppgifter som 
omfattas av tystnadsplikt, vilket finansinspektionen inte har. Finansinspektionens 
utredningsbefogenheter begränsas vidare av TF och YGL. Finansinspektionen har som 
framgått befogenhet att utreda brott där uppsåt eller oaktsamhet inte föreligger. Det medför att 
TF och YGL skyddar vissa förfaranden som utreds av finansinspektionen eftersom TF och 
YGL skyddar vissa ageranden som inte är brottsliga. EBM behandlar marknadsmissbruksbrott 
av allvarlig karaktär och begränsas därmed inte av TF och YGL i samma utsträckning. Vid en 
första anblick kan det verka orättvist att finansinspektionens utredningsbefogenheter begränsas 
i större omfattning än EBM:s utredningsbefogenheter. Enligt min mening är 
finansinspektionens begränsningar genom TF och YGL förenliga med 
proportionalitetsprincipen. Det eftersom svenska medborgares rättigheter borde tillmätas större 
betydelse än överträdelser av MAR som skett utan uppsåt eller oaktsamhet. Jag menar att 
överträdelser av mindre allvarlig karaktär inte borde anses vara så skyddsvärda att den 
enskildes rättigheter åsidosätts. Vid marknadsmissbruksbrott av mer allvarlig karaktär finns det 
däremot anledning att åsidosätta TF och YGL eftersom grundlagarna inte ska skydda brottsliga 
ageranden. Det finns således inga enskilda rättigheter enligt TF och YGL att ta hänsyn till. 
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5. Slutsats 

För att besvara frågeställningarna som framgår av avsnitt 1.3 har den rättsdogmatiska metoden 
och den rättssociologiska metoden använts med beaktande av materialet som presenteras i 
avsnitt 1.5. Uppsatsen bygger på ett antagande om vad som avses med ”effektiv bekämpning 
av marknadsmissbruk”. Enligt min mening är det anmärkningsvärt att det krävs ett antagande 
från min sida för att utreda om lagändringen kommer leda till effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk. Som framgått går det enligt mig inte att klargöra vad effektivitet är i 
sammanhanget. Utifrån bland annat analys av innehållet i prop. 2016/17:22 och tidigare 
lagstiftning på området har jag gjort ett kvalificerat antagande om hur effektivitet ska uppnås 
genom lagändringen. För att uppnå effektivitet har finansinspektionen beretts fler 
utredningsbefogenheter. Vidare kan finansinspektionen besluta om administrativa sanktioner 
samtidigt som straffskalorna för marknadsmissbruksbrott har skärpts. 
 Utifrån antagandet om vad som avses med ”effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk” kan den andra frågeställningen besvaras. Utifrån tabellen i avsnitt 2.1.2 
och analysen i avsnitt 4.2.2 är min slutsats att antalet anmälningar angående marknadsmissbruk 
kommer öka kommande år. Därigenom framkommer även att fler anmälningar procentuellt 
kommer leda till lämpliga påföljder. Det beror till viss del på en tydligare lagreglering genom 
införandet KompL och LSM. Vidare beror det på att finansinspektionen nu har möjlighet att 
utreda och påföra administrativa sanktioner vid överträdelse av MAR. Genom att samtliga 
överträdelser av MAR, oavsett uppsåt, omfattas av bestämmelserna kommer troligtvis olagliga 
beteenden på finansmarknader till högre grad förhindras.  
 Utifrån det som framkommer av avsnitt 2.2 – 2.4.3 och analysen i avsnitt 4.2.3 – 4.2.6 
är min slutsats att hänvisningen från svensk rätt till MAR är positiv för att uppnå effektiv 
bekämpning av marknadsmissbruk. Hänvisningarna ökar förutsättningarna att följa den höga 
förändringstakt som förekommer på EU-rättslig nivå. Vidare har marknadsmissbruksbrott fått 
ett bredare tillämpningsområde genom direkt hänvisning till MAR. Jag anser att samtliga 
beteenden som skadar finansmarknader ska vara förbjudna för att uppnå effektiv bekämpning 
av marknadsmissbruk. Lagändringen kommer sannolikt verka för att samtliga beteenden som 
skadar finansmarknader omfattas av förbudet.  
 Utifrån det som framkommer i avsnitt 3.1 – 3.2.2 och analysen i avsnitt 4.2 är jag av 
uppfattningen att finansinspektionens utredningsbefogenheter kommer öka förutsättningarna 
att uppnå effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. Överträdelser av MAR hanteras 
administrativt av finansinspektionen och brott av mer allvarlig karaktär behandlas straffrättsligt 
av EBM. Uppdelningen kommer enligt min mening resultera i mer tidseffektiva, förutsebara 
och proportionerliga ärendehanteringar.  
 Sammanfattningsvis anser jag att lagregleringen på marknadsmissbruksområdet och 
allmänheten tillsammans har en betydande roll för bekämpning av marknadsmissbruk. Jag är 
av uppfattningen att den lagstiftning som MAD 2 och MAR genererat i svensk rätt 
sammantaget kommer öka förutsättningarna att uppnå effektiv bekämpning av 
marknadsmissbruk. 
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