
	

	

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Andrea Sedvall 
 
 
 

Beslagsförbudet mellan närstående i 
förhållande till insiderbrott 

 
 
 
 
 
 

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats  
 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Sacharias Votinius 
 

Termin: VT 2018 



Innehållsförteckning 
	

Summary 1 

Sammanfattning 2 
Förkortningar 3 

1 Inledning 4 
1.1 Bakgrund 4 
1.2 Syfte och frågeställningar 6 
1.3 Metod, perspektiv och material 6 
1.4 Avgränsningar 8 
1.5 Disposition 8 

2 Insiderlagstiftningen 10 
2.1 Utveckling 10 
2.2 Nuvarande lagstiftning 11 
2.3 Kritik mot insiderlagstiftningen 13 
2.4 Bevissvårigheter 14 

3 Förbudet att beslagta meddelanden som skickats mellan närstående 16 
3.1 Lagstiftningen 16 
3.2 Beslagsförbudet i relation till insiderlagstiftningen 18 
3.3 Beslagsförbudet i praktiken 19 

4 Borttagande av beslagsförbudet 21 
4.1 Avvägningen mellan effektivitet och integritet 21 
4.2 Betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov 23 
4.3 Kortfattat om ett borttagande av beslagsförbudet i relation till andra brott 24 

5 Analys 26 
5.1 Analys 26 
5.2 Beslagsförbudets betydelse i relation till insiderbrott 27 
5.3 Borttagande av beslagsförbudet 28 
5.4 Slutsats 30 

Käll- och litteraturförteckning 32 
Rättsfallsförteckning 36 
 



 1 

Summary 
Sweden's first ban on insider trading was introduced in the 1970s. The aim 

of the legislation was to maintain high confidence in the securities market. 

Since then, the legal field has been subject to extensive critizism due to the 

low number of convictions. The difficulty of taking legal proceedings 

against insider crimes is due to many reasons; one being that a large amount 

of insider information is sent between related parties. The prosecutor is in 

those situations prevented from using such evidence because of the 

confiscation ban on written messages sent between related parties contained 

in the Code of Judicial Procedure, chapter 27 article 2. The purpose of the 

confiscation ban is to protect confidentiality between related parties, as such 

messages are considered to be particularly sensitive. According to the 

Swedish Economic Crime Authority, several preliminary investigations on 

insider crimes are terminated every year due to the fact that the evidence is 

met by the confiscation ban.   

 

The Swedish government decided on March 17, 2016, to appoint a special 

investigator with the task of reviewing the rules on confiscation and search. 

This resulted in the report Confiscation and search of premises - a 

regulatory framework for today's needs. Their proposal was to remove the 

confiscation ban between related parties.   

 

A removement of the confiscation ban between related parties would result 

in an increased efficiency of the enforcement of insider crimes. However, it 

would also result in a loss of individuals' right to integrity. The conclusion 

of this essay is that the interest of increased efficiency is not a sufficiently 

important opposing interest to be able to justify confiscation of messages 

sent between related parties.  
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Sammanfattning 
På 1970-talet infördes Sveriges första förbud mot insiderhandel, med syfte 

att upprätthålla ett högt förtroende för värdepappersmarknaden. Sedan 

tillkomsten har insiderlagstiftningen kritiserats kraftigt. Den främsta 

grunden för kritiken har varit det låga antalet fällande domar. En anledning 

till svårigheten att lagföra insiderbrott är att en stor mängd 

insiderinformation skickas mellan närstående. Åklagaren är då förhindrad 

att ta sådan bevisning i beslag på grund av beslagsförbudet av skriftliga 

meddelanden som skickats mellan närstående som återfinns i 27 kap. 2§ 2 st 

RB. Syftet med beslagsförbudet är att skydda förtroligheten mellan 

närstående eftersom sådana meddelanden anses vara särskilt 

integritetskänsliga. Enligt EBM tvingas flera förundersökningar rörande 

insiderbrott varje år läggas ner på grund av att bevisningen träffas av 

beslagsförbudet. 

 

Regeringen beslutade den 17 mars år 2016 att tillsätta en särskild utredare 

med uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan. Detta 

utmynnade i betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för 

dagens behov. Deras förslag var att beslagsförbudet mellan närstående 

skulle slopas helt. 

 

Ett borttagande av beslagsförbudet skulle innebära att ökad effektivitet vid 

lagföringen av insiderbrott prioriteras till nackdel för enskildas integritet. 

Uppsatsens slutsats är att intresset av ökad effektivitet i detta fall inte är ett 

tillräckligt viktigt motstående intresse för att kunna rättfärdiga att så pass 

integritetskränkande meddelanden ska kunna tas i beslag vid insiderbrott. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Varje dag sker en omsättning av cirka 670 miljarder kronor genom Sveriges 

finansiella system. Det finansiella systemet består bland annat av de 

finansiella marknaderna, alltså till exempel aktiemarknader och 

obligationsmarknader, fortsättningsvis kallade värdepappersmarknader. 

Dessa marknader är på grund av deras stora omsättning centrala plattformar 

för den ekonomiska tillväxten, och essentiella för en välfungerande 

ekonomi. Stabiliteten i det finansiella systemet bygger på ett förtroende från 

marknaden och allmänheten, och förutsättningar för detta förtroende är i sin 

tur fungerande marknader och regelverk. En av det finansiella systemets 

huvuduppgifter är att omvandla sparande till finansiering.1  Ett exempel på 

en sådan omvandling är när företag emitterar aktier vilka sedan blir 

tillgängliga för allmänheten som kan handla dessa på en reglerad marknad. 

En stabil och välfungerande värdepappersmarknad har därför inte endast 

betydelse för professionella aktörer utan även för alla privatpersoner som 

har ett intresse av att placera sina pengar kortsiktigt eller långsiktigt. Ju mer 

börsen har växt och utvecklats har antalet aktörer som agerar på marknaden 

ökat, och desto större har behovet av en tydligt reglerad 

värdepappersmarknad som bibehåller ett högt förtroende för marknaden 

blivit. 

 

Prissättningen på marknaden sker i ett högt tempo. Om någon aktör har 

tillgång till icke offentliggjord information som kan ha inverkan på priset på 

aktier i ett företag, så kallad insiderinformation, kan denna person använda 

detta informationsövertag för att tjäna pengar genom att köpa eller sälja 

aktier vid lägliga tidpunkter beroende på om informationen är positiv eller 

negativ.2 En grundtanke för att förtroendet på marknaden ska upprätthållas 

                                                
1 Riksbanken, Det finansiella systemet (2018). 
2 Sevenius och Örtengren (2012) s. 247. 
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är dock att alla aktörer ska ha lika tillgång till information.3 Därför finns det 

sedan 1970-talet i Sverige lagstiftning som syftar till att motverka handel 

med insiderinformation, och sedan 1980-talet ett direkt förbud mot handel 

med sådan information. Sedan tillkomsten av förbudet har regelverket varit 

föremål för flera omfattande reformer, framförallt på grund av den tekniska 

utvecklingen på området, men även på grund av den allt högre graden av 

internationalisering till följd av Sveriges anpassning till EU-rätt. 

 

Sveriges förbud mot insiderhandel har sedan tillkomsten kritiserats kraftigt. 

Den främsta grunden för kritiken har varit att antalet fällande domar varit få 

på grund av de omfattande bevissvårigheterna som föreligger vid 

insiderbrott.4 I media har kritiken uppmärksammats genom artiklar och 

granskningar, och EBM har gjort flera uttalanden gällande problematiken 

med att endast ett lågt antal fall leder till åtal. Ett processrättsligt hinder som 

stadgas i RB har framförts vara en av de huvudsakliga faktorerna som 

försvårar bevismöjligheterna vid insiderbrott. Detta är det så kallade 

beslagsförbudet i 27 kap. 2§ RB, alltså förbudet att i bevisningssyfte 

använda eller beslagta skriftliga meddelanden som skickats mellan 

närstående. Syftet med förbudet är att skydda förtroligheten mellan 

närstående. Meddelanden mellan dessa anses vara särskilt integritetskänsliga 

och utgöra en del av rätten till privatliv.5 Anledningen till att 

beslagsförbudet medför svårigheter vid lagföringen av insiderbrott är att 

insiderbrottslighet ofta sker mellan närstående.6 Ett uppmärksammat 

exempel är en nedlagd förundersökning gällande en far och en son, där 

sonen skickade insiderinformation till sin far som fadern sedan använde för 

att köpa aktier. Eftersom det huvudsakliga beviset var sms:et som skickats 

mellan dem, som inte fick användas på grund av beslagsförbudet, var 

åklagaren tvungen att lägga ned förundersökningen trots erkännande från 

båda parterna.7 

 
                                                
3 Sevenius och Örtengren (2012) s. 337. 
4 Se till exempel Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning (2017). 
5 SOU 1938:44, s. 323. 
6 SOU 2017:100 s. 469. 
7 Sundkvist, Far och son erkände - gick ändå fria: "Absurt regelverk", SvD (2017).  
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På grund av kritiken mot beslagsförbudet från bland annat EBM, samt med 

hänsyn till att reglerna om beslag i princip har stått oförändrade sedan 1940-

talet, beslutade regeringen år 2016 att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan. Detta utmynnade 

i december år 2017 i betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk 

för dagens behov som i nuläget är under behandling. 8  Ämnet är med andra 

ord mycket aktuellt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att granska och analysera hur beslagsförbudet 

mellan närstående förhåller sig till och påverkar lagföringen av insiderbrott 

samt att utreda om ett borttagande av förbudet skulle medföra en tillräckligt 

stor effektivitetsvinst för att kunna motivera den ökade 

integritetskränkningen. För att uppfylla syftet kommer både 

insiderlagstiftningen och beslagsförbudet gås igenom för grundläggande 

förståelse, varefter uppsatsen kommer att fokusera på förhållandet mellan de 

båda. Sammanfattningsvis är frågeställningarna som ska besvaras följande: 

 

• Hur påverkas lagföringen av insiderbrott av beslagsförbudet mellan 

närstående? 

 

• Är ett borttagande av beslagsförbudet möjligt med hänsyn till 

avvägningen mellan effektivitet och integritet? 

 

1.3 Metod, perspektiv och material 
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod där gällande rätt tolkas utifrån 

de allmänt accepterade rättskällorna lagstiftning, förarbeten, doktrin och 

rättspraxis.9 Ett kritiskt perspektiv genomsyrar uppsatsen, och i analysen 

                                                
8 SOU 2017:100. 
9 Lehrberg (2017) s. 112. 
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används även ett rättssäkerhetsperspektiv där fokus ligger på integritet. Det 

kan nämnas att hänsyn har tagits till att viss doktrin är av äldre datum. 

Användandet av rättspraxis i uppsatsen är mycket begränsat och används 

endast för att belysa bevissvårigheterna vid insiderbrottslighet, och då inte i 

detalj. Anledningen till detta är dels att det finns få HD-fall att utgå ifrån på 

grund av det låga antalet fällande domar och dels att fallen som leder till åtal 

ofta inte diskuterar beslagsförbudet. Denna problematik aktualiseras istället 

under förundersökningen. Det är alltså ett processrättsligt hinder mot åtal 

som kan belysas i avsaknaden av rättspraxis snarare än med hjälp av den. 

Förarbeten används däremot i stor utsträckning för att ge förståelse för 

lagstiftarens tanke och motivering till varför lagstiftningen ser ut som den 

gör. 

 

Avseende övrigt material används information från Riksbanken och 

Finansinspektionen, statistik och uttalanden från EBM samt artiklar från 

både dagstidningar och Svensk Juristtidning. Syftet med att använda källor 

som ger uttryck för mer subjektiva åsikter är att belysa kritiken som riktas 

mot insiderlagstiftningen. Materialet används således snarare för att påvisa 

problematiken med lagstiftningen än för att återspegla ren fakta och 

gällande rätt. Till detta används i uppsatsen istället de allmänt accepterade 

rättskällorna. 

 

Det saknas forskning som behandlar beslagsförbudet mellan närstående i 

relation till insiderbrott. Däremot präglas beslagsförbudet av en stor 

kontrovers. EBM och regeringen är av uppfattningen att ett borttagande av 

beslagsförbudet kan motiveras på grund av den effektivitetsvinst det skulle 

innebära. Uppsatsen slutsats är tvärtemot deras att integritetskränkningen 

det skulle innebära inte skulle utgöra en tillräckligt proportionerlig 

avvägning mellan effektivitet och integritet. Eftersom betänkandet är så pass 

nytt finns det inte heller någon forskning som problematiserar kring 

effekterna av ett sådant borttagande. 
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1.4 Avgränsningar 
Marknadsmissbruk är ett samlingsbegrepp som innehåller förbud mot 

insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av 

insiderinformation. Uppsatsen avgränsas till att endast behandla förbudet 

mot insiderhandel då detta är mest relevant i förhållande till 

beslagsförbudet. 

 

Eftersom beslagsförbudet mellan närstående återfinns i RB har det betydelse 

för utredningen av flertalet olika brott, däribland våld i nära relationer. 

Uppsatsen avgränsas dock till att inte behandla dessa brott mer än mycket 

kortfattat. Fokus ligger istället på beslagsförbudet i relation till förbudet mot 

insiderhandel på grund av dess betydelse och aktualitet där. Huruvida ett 

förbud mot insiderhandel bör eller inte bör existera kommer inte heller 

behandlas, utan i uppsatsen fokuseras på att förbudet i nuläget existerar och 

har gjort det sedan 1970-talet. 

 

Uppsatsen syftar till att behandla den svenska lagstiftningen, varför andra 

länders lagstiftning kommer att bortses från. Eftersom en del av regleringen 

på området utgörs av EU-direktiv och förordningar kommer denna 

visserligen att behandlas, men då i begränsad utsträckning. EU-praxis 

kommer inte att behandlas av samma anledning som varför svensk praxis 

endast behandlas kortfattat.  

 

1.5 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel görs en redogörelse för insiderbrottet och dess 

framväxt i svensk lagstiftning, en beskrivning av den nuvarande 

lagstiftningen på området samt en redogörelse för den kritik som framförts 

mot Sveriges insiderlagstiftning. I det tredje kapitlet beskrivs 

beslagsförbudet mellan närstående och vilken betydelse detta har för 

insiderlagstiftningen. Exempel på hur beslagsförbudet får uttryck i praktiken 

kommer att tas upp. I nästföljande kapitel diskuteras möjligheten till ett 
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borttagande av beslagsförbudet med inriktning på avvägningen mellan 

effektivitet och integritet samt regeringens nya betänkande på området. Det 

femte kapitlet utgörs av en analysdel där beslagsförbudets betydelse för 

lagföringen av insiderbrott diskuteras. För- och nackdelar mot ett 

borttagande av beslagsförbudet i förhållande till insiderlagstiftningen vägs 

mot varandra utifrån vad som tidigare framförts i uppsatsen. Analysen 

avslutas med en kort slutsats. 
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2 Insiderlagstiftningen 

2.1 Utveckling 
Insiderlagstiftningen har sedan tillkomsten genomgått omfattande reformer 

som framförallt har haft sin grund i den tekniska utvecklingen på 

värdepappersområdet samt den svenska lagstiftningens anpassning till EU:s 

regelverk. Generellt sett har förbudet mot insiderhandel successivt kommit 

att utvidgas mer och mer.  

 
Sveriges första lagstiftning som hade till syfte att motverka insiderhandel 

kom till i början av 1970-talet.10 Anledningen till att lagstiftningen tillkom 

då var att ett flertal situationer med informationsmissbruk hade 

uppmärksammats på den svenska marknaden.11 Det var däremot först under 

1980-talet som den mer moderna börsen som kan kännas igen idag 

startade.12 I och med detta stadgades även det första direkta förbudet mot 

insiderhandel, om än i något begränsad form, genom LVM .13 Anledningen 

till införandet av LVM var att ytterligare åtgärder mot insiderhandel ansågs 

vara nödvändiga på grund av värdepappersmarknadens viktiga roll som 

finansieringskälla för näringslivet, samt att insiderhandel äventyrade 

allmänhetens förtroende för marknaden.14 

 

Genom LVM förbjöds så kallade insynspersoner, alltså personer som genom 

sin särskilda ställning i ett företag kan anses ha särskilt goda möjligheter att 

få tillgång till förtrolig information, att dels för sin egen eller för någon 

annans räkning handla aktier, dels rådge någon annan person att handla med 

aktier på basis av icke offentliggjord information som var ägnad att 

väsentligt påverka aktiekursen vid ett offentliggörande.15  

 
                                                
10 Se lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav.  
11 SOU 1970:38 s. 35. 
12 Colliander, Stockholmsbörsens historia, Di (2016). 
13 Sjöblom, SvJT (2012) s. 384. 
14 Prop. 1984/85:157 s. 22. 
15 Se 8 § LVM. 
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Den ekonomiska omsättningen och antalet aktörer på marknaden ökade 

markant under 1980-talet. Som exempel kan påvisas att årsomsättningen på 

Stockholms fondbörs ökade från cirka 8 miljarder kronor år 1980 till cirka 

113 miljarder kronor år 1989. Dessutom skedde en omfattande teknisk 

utveckling.16 Samtidigt gick den svenska värdepappersmarknaden mot en 

allt högre grad av internationalisering. För att minska risken för att 

investerare skulle vända sig till marknadsplatser utomlands var det 

angeläget att bibehålla ett fortsatt högt förtroende för den svenska 

marknaden. För att kunna upprätthålla förtroendet och samtidigt vara 

uppdaterad för den tekniska utvecklingen och internationaliseringen ansågs 

att den svenska insiderlagstiftningen behövde skärpas.17 I början av 1990-

talet infördes därför IL som anpassades till den tekniska utvecklingen samt 

nya finansiella instrument, däribland derivat och obligationer.18 Den ersattes 

därefter år 2000 av ISL där en definition av insiderinformation infördes, 

samt att straffet för insiderbrott av normalgraden skärptes genom att böter 

utgick från straffskalan.19 ISL ersattes i sin tur av MmL som infördes bland 

annat med anledning av ett EU-direktiv med syfte att säkerställa 

finansmarknadernas integritet i EU och höja investerarnas förtroende för 

dessa marknader.20 Det betonades i direktivet att medlemsstaterna hade 

betydande olikheter i lagstiftningen på områden, och att regleringen därför 

skulle harmoniseras för att skapa mer enhetlighet.21 MmL kvarstod fram till 

den nuvarande reformen på området som även den utgörs av ett EU-direktiv 

och en EU-förordning. 

 

2.2 Nuvarande lagstiftning 
Den nuvarande lagstiftningen mot insiderhandel är till stor del påverkad av 

den senaste reformen på området som utgörs av MAR och MAD från år 

                                                
16 Prop. 1990/91: 142 s. 55. 
17 Prop. 1990/91: 142 s. 82. 
18 Prop. 1990/91: 142 s. 59. 
19 Prop. 1999/2000:109 s. 1. 
20 Prop. 2004/05:142 s. 33. 
21 Prop. 2004/05:142 s. 36. 
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2016. Anledningen till att de antogs var för att anpassa regleringen till 

marknadens och teknikens utveckling samt för att utöka 

tillsynsmyndigheternas utrednings- och sanktionsbefogenheter.22 Syftet med 

förordningen är precis som tidigare att skydda finansmarknadernas integritet 

och att höja investerarnas förtroende för den finansiella marknaden, ett 

förtroende som bygger på att investerarna tillförsäkras likabehandling och 

skydd mot otillbörligt utnyttjande av insiderinformation.23  

 

MAR gav upphov till en kompletteringslag som innehåller bestämmelser om 

administrativa sanktioner och utredningsbefogenheter. MAD genomfördes i 

svensk rätt genom LSVM som innehåller bestämmelser om straff för 

marknadsmissbruk. 24 Lagarna trädde ikraft den 1 februari 2017. 

 

MAR stadgar ett förbud mot både insiderhandel och försök till 

insiderhandel.25 Vad som anses utgöra insiderhandel enligt förordningen är 

att någon som förfogar över insiderinformation utnyttjar denna genom att 

för egen räkning: 

 

• direkt eller indirekt förvärvar eller avyttrar det finansiella instrument 

som informationen rör, eller 

• ändrar eller återkallar en handelsorder om förvärv eller avyttring av 

det finansiella instrumentet som informationen rör, förutsatt att 

ordern lades innan personen fick tillgång till informationen. 

 

Även att rekommendera eller att förmå en annan person att ägna sig åt 

insiderhandel räknas som insiderhandel.26  

 

Med andra ord innebär förbudet mot insiderhandel att det är otillåtet att 

utnyttja den fördel som det ger att förfoga över insiderinformation. 

                                                
22 Finansinspektionen, Om MAR (2017). 
23 Se skäl 24 i MAR. 
24 Prop. 2016/17:22 s. 1. 
25 Se artikel 14 MAR. 
26 Se artikel 8 MAR. 
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2.3 Kritik mot insiderlagstiftningen 
Precis som i flera andra länder med en organiserad värdepappershandel 

motiveras förbudet mot insiderhandel i Sverige främst med vikten av att 

upprätthålla ett högt förtroende för värdepappersmarknaden.27 Trots att 

faktumet att förbudet mot insiderhandel existerar är relativt okontroversiellt, 

har Sveriges insiderlagstiftning genom samtliga reformer varit föremål för 

omfattande kritik för dess utformning. Kritiken grundar sig bland annat i det 

låga antalet åtal och fällande domar i relation till antalet anmälningar. 

Exempelvis fanns det mellan år 2000 till 2011 endast totalt 28 mål där åtal 

för insiderbrott prövades i domstol.28 Lagstiftningen anklagas även av 

kritikerna för att vara krånglig och otydlig. Detta är problematiskt både för 

aktörer på marknaden som ska förhålla sig till lagstiftningen och för den 

dömande makten. I media skrivs med jämna mellanrum artiklar som 

kritiserar lagstiftningen; till exempel gjorde Svenska Dagbladet år 2017 en 

artikelserie på temat om hur det kommer sig att antalet fällande 

insiderdomar är få.29 

 

Främst har som tidigare nämnts kritik riktats mot det låga antalet fällande 

domar i förhållande till antalet anmälningar, med andra ord att lagstiftningen 

inte är tillräckligt effektiv.30 Samtidigt har antalet anmälningar de senaste 

åren ökat kraftigt. Det inkom under 2017 sammanlagt 245 anmälningar om 

misstänkt insiderbrottslighet till EBM:s finansmarknadskammare, vilket 

var en ökning med 56 procent jämfört med år 2016.31 Trots detta ledde 

anmälningarna endast till åtta åtal och sju fällande domar.32  

 

Att antalet fällande domar är lågt gör att det finns förhållandevis lite 

praxis att luta sig emot. Eftersom lagstiftningen har kritiserats för att vara 

                                                
27 Sjöblom, SvJT (2012) s. 385. 
28 Sevenius och Örtengren (2012) s. 252. 
29 Sundkvist, Kampen mot insiderbrott, SvD (2017). 
30 Sevenius och Örtengren (2012) s. 255. 
31 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning (2017) s. 25. 
32 Prane, Ny lag kan fälla fler för insiderbrott, SR (2017). 
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otydlig kan det vara av vikt att skapa förtydligande praxis. Fällande 

domar har dessutom en brottsförebyggande effekt.33  

 

2.4 Bevissvårigheter 
Insiderlagstiftningen är ett komplext regelverk, och anledningen till att 

antalet fällande domar är få har flera förklaringar. Syftet med uppsatsen är 

inte att utreda dessa i detalj. Däremot är en av förklaringarna som framförts 

att det föreligger mer omfattande bevissvårigheter vid insiderbrott än vid 

andra brottsliga sammanhang. Även om det är svårt att ta ställning till 

huruvida så verkligen är fallet, kan det av förklarliga skäl vara svårt att 

påvisa att en person har fått information som han har förstått innebörden av 

och sedan använt för att genomföra transaktioner.34 I början på 1970-talet 

avvisade lagstiftaren dessutom ett generellt förbud mot insiderhandel, bland 

annat med hänvisning till de utpräglade bevissvårigheter som ansågs vara 

förknippade med en sådan straffbestämmelse.35 

  

En i media mycket uppmärksammad insiderrättegång var den mot de så 

kallade Cevian- och Nordeamännen som påstods ha tjänat cirka 130 

miljoner kronor på olagliga affärer med aktier. De blev friade eftersom 

åklagaren inte lyckades nå upp till beviskraven. I målet mot dem påpekade 

en åklagare att utgången berodde på punkten som ofta medför störst 

bevissvårigheter: huruvida de misstänkta kände till och handlade på 

insiderinformationen. Åklagaren beskrev det som att man i princip måste 

kunna bevisa vad som sagts vid frukostbordet.36 Bland annat sades efteråt 

att de friande domarna var ett bevis för hur tandlös svensk 

insiderlagstiftning är.37 

 

                                                
33 Sevenius och Örtengren (2012) s. 252. 
34 Holmberg Karlsson, Insiderbrotten ökar kraftigt: "Väldigt allvarligt", SvD (2017). 
35 Sjöblom, SvJT (2012) s. 399. 
36 Lindqvist, EBM ger upp insideråtal, SvD (2010). 
37 Olsson, Insiderlagstiftningen kritiseras, Aktiespararna (2010). 
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En ytterligare anledning till de omfattande bevissvårigheterna som ska 

utredas i denna uppsats är att en stor mängd insiderinformation skickas 

mellan närstående. Det är till exempel vanligt att sms som innehåller 

insiderinformation skickas mellan misstänkta som står i nära relation till 

varandra. Åklagaren är då förhindrad att ta sådan bevisning i beslag på 

grund av beslagsförbudet mellan närstående i 27 kap. 2§ 2 st RB. Viktig 

bevisning som därför annars kanske hade kunnat leda till en fällande dom 

måste följaktligen bortses från.  
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3 Förbudet att beslagta 
meddelanden som skickats 
mellan närstående 

3.1 Lagstiftningen 
Beslag är ett straffprocessuellt tvångsmedel vilket möjliggör 

omhändertagande av lösa föremål. För att beslag ska vara tillåtet ska det 

skäligen kunna antas att föremålet är till betydelse för utredningen av ett 

brott, att föremålet kan vara förverkat på grund av brott, att föremålet kan 

antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig 

verksamhet eller att föremålet kan vara avhänt genom brott.38 Beviskravet 

tillkom av Lagrådet för att förhindra att beslag skulle kunna ske på alltför 

lösa grunder.39 

 

I 27 kap. RB, som gäller beslag och hemliga tvångsmedel, skyddas vissa 

uppgifter som anses vara särskilt integritetskänsliga mot beslag. Bland annat 

stadgas i 27 kap. 2§ 2 st RB. ett förbud mot att i bevisning använda 

information som skickats mellan närstående. Syftet med beslagsförbudet är 

att skydda förtroligheten mellan närstående.40 Paragrafen motsvarar 

undantagen från vittnesplikt för närstående i 36 kap. 3§ RB. Möjligheten till 

en förtrolig kommunikation med närstående kan sannolikt ses som en aspekt 

av rätten till respekt för privatlivet. Enligt gällande rätt tillämpas 

beslagsförbudsreglerna även analogiskt på elektroniskt lagrad information.41  

 

Enligt huvudregeln får följaktligen inte skriftliga meddelanden som skickas 

mellan den misstänkte och hans närstående tas i beslag. Det krävs inte att 

meddelandet rör brottet, utan även meddelanden av mer trivialt slag såsom 

var den misstänkte har befunnit sig eller vem han har träffat omfattas av 

                                                
38 Se 27 kap. 1§ RB. 
39 Fitger m.fl, Kommentaren till 27 kap 1§ RB, Zeteo (2017).  
40 SOU 1938:44, s. 323. 
41 Se NJA 2015 s. 631. 
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förbudet. Det är inte heller nödvändigt att meddelandet ska finnas kvar hos 

avsändaren eller mottagaren av meddelandet, men däremot kan 

beslagsförbudet inte tillämpas om ett meddelande från den misstänkte har 

kommit utanför närståendekretsen.42 

 

Förbudet har vissa undantag som räknas upp i paragrafen. Bland annat 

gäller inte beslagsförbudet om utredningen avser ett brott med minst två års 

straffminimum. År 2014 ändrades 27 kap. 2§ 2 st RB. genom att vissa brott 

lyftes in som undantagna från beslagsförbudet, vilka tidigare funnits i 2008 

års UL.43 Motiveringen till detta var att myndigheter vid dessa brott var i 

behov av en utvidgad utredningsmöjlighet.44 Dessa i paragrafen särskilt 

uppräknade brott är främst sådana som anses särskilt samhällsfarliga och 

inkluderar bland annat mordbrand, terroristbrott och spioneri. Flertalet av de 

uppräknade undantagsbrotten har ett straffminimum på två år, och 

undantagsbestämmelsen överlappar således vid dessa brott. Eftersom även 

de osjälvständiga formerna av de uppräknade brotten, såsom försök och 

förberedelse omfattas, anses det ändå att överlappningen ska vara kvar. 

Beslut om beslag mellan närstående ska enligt samma paragraf fattas av 

rätten eller åklagaren. 

 

Med närstående avses i paragrafen den som med den misstänkte är eller har 

varit gift, är i rätt uppstigande eller nedstigande släktskap eller svågerlag 

eller är syskon eller är i det svågerlag att den ene är eller har varit gift med 

den andres syskon, eller på liknande sätt är närstående till parten.45  

 

Ett beslut om att ett föremål eller en skriftlig handling ska tas i beslag måste 

vara proportionerligt enligt 27 kap. 1§ 3 st RB. Åtgärden att ta ett föremål i 

beslag måste uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär 

för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.46 Ett 

meddelande mellan närstående kan dock komma i brottsutredningens händer 
                                                
42 Nordh (2007) s. 94. 
43 Prop. 2013/14:237, s. 175. 
44 Prop. 2007/08:163, s. 63. 
45 Lindberg, Kommentaren till 27 kap 2§ RB, Lexino (2017). 
46 Nordh (2007) s. 93. 
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om en av parterna frivilligt väljer att överlämna det till utredningen. 

Eftersom det vid insiderhandel både kan vara avsändaren och mottagaren av 

meddelandet som begår en brottslig handling är det sällan troligt att ett 

sådant frivilligt överlämnande sker. 

 

I samband med rättegångsbalkens införande uttalade Lagrådet att 

beslagsförbudet i närståendefallet inte skulle innebära någon fara för 

straffrättskipningens effektivitet.47 Uttalandet skedde år 1942, en tid då 

elektronisk kommunikation inte existerade och det var svårt att föreställa sig 

hur kommunikationen skulle komma att se ut idag. När vi nu kan maila och 

sms:a har det blivit vanligare att kommunicera skriftligt mellan närstående, 

och många brott sker just på detta sätt. Det är därför möjligt att Lagrådets 

uttalande är något utdaterat, och att beslagsförbudet visst innebär en fara för 

straffrättskipningens effektivitet, till exempel vid insiderbrott. 

  

3.2 Beslagsförbudet i relation till 
insiderlagstiftningen 
Utöver de redan omfattande svårigheterna att säkra bevisning vid 

insiderbrott som påvisats ovan, kan det således konstateras att nuvarande 

lagstiftning uppställer vissa processrättsliga hinder i frågan, på grund av 

beslagsförbudet mellan närstående.  

 

Det räcker med att ett meddelande som skickats mellan närstående är ett led 

i utförande av brottet för att det ska omfattas av beslagsförbudet. 

Exempelvis kan det röra sig om meddelanden som innehåller 

insiderinformation som mottagaren sedan använder för att köpa eller sälja 

finansiella instrument eller råd om att köpa finansiella instrument som 

omfattas av insiderinformationen. Eftersom insiderbrott av normalgraden 

har ett straffmaximum på två år, samt att grovt insiderbrott har ett 

straffminimum på sex månader uppfyller det inte undantagskravet på ett 

                                                
47 SOU 2017:100 s. 468. 
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straffminimum på två år, och omfattas inte heller av någon av de andra 

undantagspunkterna i bestämmelsen. Insiderbrott omfattas alltså av 

beslagsförbudet.  

 

Många insiderbrott begås mellan närstående. Beslagsförbudet innebär att det 

är svårare att lagföra sådana brott eftersom bevisningen ibland endast utgörs 

av skriftlig kommunikation mellan närstående som inte får beslagtas. Varje 

år tvingas man enligt EBM lägga ner flera förundersökningar på grund av 

att bevisningen träffas av förbudet, vilket är problematiskt när man ser till 

det ökade antalet anmälningar.48 Beslagsförbudet har därför kritiserats 

kraftigt av många, inklusive EBM, som har lyft fram det som ett allvarligt 

problem och en bidragande faktor till det låga antalet åtal och fällande 

domar vid insiderbrott.49  

 

3.3 Beslagsförbudet i praktiken 
I ett fall som belyser problematiken med beslagsförbudet lade åklagaren vid 

EBM ned en förundersökning som rörde insiderbrott mot en far och hans 

son. Fallet har blivit uppmärksammat i media. Bakgrunden till fallet var att 

sonen arbetade för ett börsbolag och genom sin tjänst hade tillgång till 

insiderinformation som rörde en kommande positiv nyhet gällande ett bolag 

som hade aktier. Sonen sms:ade därför sin pappa och rådde honom att köpa 

aktier i bolaget, vilket denne också gjorde. I samband med den positiva 

nyhetens offentliggörande gick pappan med stor vinst som möjliggjordes 

tack vare den icke offentliggjorda informationen som sonen skickade till 

honom.50 

 

Både fadern och sonen erkände brottet i förhör, och situationen föreföll 

därmed utgöra ett typfall av insiderbrott. Förundersökningen var ändå 

tvungen att läggas ner av åklagaren eftersom bevisningen i fallet var 
                                                
48 SOU 2017:100 s. 469. 
49 Se bl.a. Ekobrottsmyndighetens yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan - ett 
regelverk för dagens behov (2017:100). 
50 Sundkvist, Far och son erkände-gick ändå fria: "Absurt regelverk", SvD (2017). 
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grundad på sms:et som skickats av sonen till fadern. Anledningen till att 

bevisningen inte kunde användas var beslagsförbudet i 27 kap. 2§ 2 st RB. 

Insiderbrott av normalgraden som det rörde sig om i detta fall är straffbelagt 

med fängelse i högst två år och omfattas därför inte av undantaget till 

beslagsförbudet. Åklagaren bedömde att förutsättningarna för en fällande 

dom var små utan sms:et, och var därför tvungen att lägga ner 

förundersökningen trots erkännandet från både far och son.51 
 

Tibbling, chefsåklagare på EBM, menar att det kan vara så mycket som var 

fjärde förundersökning gällande insiderbrott som precis som fallet ovan 

läggs ner på grund av beslagsförbudet trots starka bevis, men som annars 

hade kunnat leda till åtal.52 Vissa menar att detta signalerar till allmänheten 

att det i praktiken är möjligt att begå grova insiderbrott mellan närstående 

utan att straffas.  

 

EBM uttrycker att det krävs ett undantag för att förhindra att fler går fria för 

insiderbrott med anledning av en regel som skapades innan mobiltelefoner 

existerade.53 De menar vidare att ett undantag för beslagsförbudet vid 

insiderbrott skulle skydda marknadens stabilitet eftersom det skulle leda till 

ett ökat antal fällande domar, och därmed ett ökad förtroende för att 

lagstiftningen lyckas motverka insiderhandel.  

 

Bland annat med bakgrund av denna omfattande kritik och vad som har 

kallats absurda regelverk, har det diskuterats huruvida ett borttagande av 

beslagsförbudet skulle vara möjligt.  Svårigheten med ett borttagande är att 

en avvägning måste göras mellan dels den förväntade effektivitetsvinst det 

skulle medföra, och dels det ökade intrånget i den personliga integriteten. 

Detta är en proportionalitetsbedömning som ska göras av lagstiftaren. 

Regeringen har på grund av kontroversen kring beslagsförbudet utfärdat ett 

betänkande där de föreslår att beslagsförbudet ska slopas helt. Betänkandet 

ska behandlas nedan tillsammans med andra aspekter av ett borttagande. 
                                                
51 Sundkvist, Far och son erkände-gick ändå fria: "Absurt regelverk", SvD (2017). 
52 Sundkvist, Far och son erkände-gick ändå fria: "Absurt regelverk", SvD (2017). 
53 Sundkvist, Far och son erkände-gick ändå fria: "Absurt regelverk", SvD (2017). 
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4 Borttagande av 
beslagsförbudet  

4.1 Avvägningen mellan effektivitet och 
integritet 
Syftet med beslagsförbudet är att skydda förtroligheten mellan närstående 

eftersom meddelanden mellan dessa anses vara särskilt integritetskänsliga 

uppgifter. Som påvisats ovan leder förbudet till att många 

förundersökningar rörande insiderbrott läggs ner. Beslagsförbudet påverkar 

alltså insiderlagstiftningens rättsskipningseffektivitet till det negativa. För 

att utröna huruvida ett borttagande av förbudet hade varit möjligt med 

hänsyn till rättssäkerheten måste en avvägning göras mellan dels den 

effektivitetsvinst som borttagandet kan förväntas medföra, och dels den 

ökade integritetskränkning det skulle innebära för de drabbade individerna. 

Avvägning mellan integritet och effektivitet är två motstående intressen som 

ofta ställs mot varandra vid användandet av tvångsmedel.54 

 

Det är lagstiftarens samt beslutsfattarens i det enskilda fallet uppgift att göra 

den grundläggande avvägningen mellan den enskildes intresse av integritet 

och statens intresse av en effektiv brottsbekämpning.55 Den personliga 

integriteten skyddas av bland annat 2 kap. 6§ RF. Den är inte absolut utan 

kan begränsas enligt reglerna i 2 kap. 20§ RF. Paragrafen stadgar bland 

annat en proportionalitetsavvägning. Vid varje införande av nya 

tvångsmedel ska det således kontrolleras om de negativa konsekvenserna för 

den personliga integriteten kan vägas upp av effektivitetsvinsten. Dessutom 

får en begränsning endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

                                                
54 Flyghed (2000) s. 20. 
55 Lindberg (2012) s. 17. 
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Effektivitet är ett kärnbegrepp inom brottsbekämpning. Stor tonvikt läggs 

där vid brottmålsprocessens förmåga att upptäcka brott, finna misstänka, 

avgöra skuldfrågan och bestämma lämpliga straffåtgärder. Med effektivitet 

åsyftas med andra ord brottmålsprocessens förmåga att utreda och lagföra 

brott. Om hög effektivitet eftersträvas premieras kvantitativ 

brottsbekämpning då målsättningen är att utreda och lagföra så många brott 

som möjligt.56 

 

Rättssäkerhet, där integritet inkluderas, bygger å andra sidan på 

uppfattningen att utdömande av straff är statens yttersta maktmedel mot den 

enskilde och att makt alltid kan missbrukas. Maximal effektivitet likställs 

därför med maximal makt. Med dessa utgångspunkter ska 

brottmålsprocessen ur ett rättssäkerhetsperspektiv utformas på ett sätt som 

förhindrar, eller åtminstone försvårar, de statliga myndigheternas möjlighet 

att arbeta med maximal effektivitet. Detta resulterar i att kravet på antalet 

fällande domar ställs relativt lågt och att kvalitet prioriteras framför 

kvantitet i det brottsutredande arbetet och den dömande verksamheten.57 

 

I Sverige är rättssäkerhet och integritet högt prioriterat, men under det 

gångna decenniet har lagstiftaren strävat mot att åstadkomma ökad 

flexibilitet i regelverket för att handläggningen av mål och ärenden i större 

utsträckning ska kunna anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. Detta 

har inneburit att effektivitetshämmande principer har ersatts med regler som 

främjar effektivitet i processen.58 Flyghed menar att tendensen går åt att 

tvångsmedlen idag blir fler samt att tillämpningen av dem ökar.59 Om ett 

borttagande av beslagsförbudet skulle genomföras skulle effektiviteten 

prioriteras till nackdel för enskildas integritet.  

 

Mot bakgrund av Tibblings uttalande där han menade att en av fyra 

förundersökningar som läggs ner gällande insiderbrott beror på 

                                                
56 Packer (1968), s. 158 f. 
57 Packer (1968), s. 166. 
58 Flyghed (2000) s. 231. 
59 Flyghed (2000) s. 232. 
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beslagsförbudet skulle ett borttagande kunna leda till en stor 

effektivitetsvinst vid lagföringen av insiderbrott. 60  Dessutom är det i 

enlighet med förbudet mot insiderhandels syfte viktigt att allmänhetens 

förtroende för marknaden upprätthålls. Även om det likväl ligger i det 

allmännas intresse att brott ska bekämpas och lagföras skulle ett borttagande 

av beslagsförbudet leda till en stor integritetskränkning. För att en ökad 

integritetskränkning ska vara tillåten krävs det att motstående intresse, alltså 

i detta fall intresset av en ökad effektivitet, inte kan tillgodoses på annat 

sätt.61 

 

Frågan om huruvida en prioritering av effektiviteten i detta fall kan utgöra 

en oproportionerligt stor integritetskränkning ska diskuteras djupare i 

analysen. 

 

4.2 Betänkandet Beslag och husrannsakan 
- ett regelverk för dagens behov 
På grund av den omfattande kritiken mot beslagsreglerna har flera förslag 

till lagändring uppkommit. Det senaste ska i korthet gås igenom här. 

 

Den 17 mars år 2016 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare 

med uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan.62 Detta ledde 

till betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov. 

Betänkandet hade flera förslag på lagändringar, men här läggs fokus på vad 

som anfördes gällande beslagsförbudet. 

 

I betänkandet framhävdes att flertalet av lagarna gällande beslag och 

husrannsakan har stått oförändrade sedan 1940-talet. Eftersom samhället har 

genomgått en avsevärd förändring sedan dess, särskilt gällande den tekniska 

utvecklingen, framfördes att en modernisering av lagstiftningen krävs. Det 

                                                
60 Se tidigare referens i kapitel 3.3. 
61 Flyghed (2000) s. 37. 
62 Se dir. 2016:20. 
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betonades att vissa brottstyper har blivit svårare att utreda och lagföra, samt 

att många brott har utvecklats tack vare möjligheten att kommunicera 

elektroniskt. De brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar och 

arbetsmetoder har förändrats radikalt sedan införandet av reglerna om 

beslag, som tillkom när främst papper var bärare av information.63 

 

Utredarens bedömning var att även om det finns ett särskilt intresse i att 

närstående ska kunna kommunicera förtroligt med varandra, skyddar 

beslagsförbudsreglerna i närståendefallet i dag mer än vad som kan vara 

motiverat. Vidare anfördes att det inte finns någonting som hindrar att rätten 

till skydd för privatlivet begränsas i brottsbekämpande syfte, så länge det är 

proportionerligt.64  

 

Betänkandets sammantagna bedömning var att ett avskaffande av 

beslagsförbudet mellan närstående skulle leda till positiva effekter för 

möjligheterna att utreda brott. De menade vidare att fördelarna, eftersom de 

skulle vara så stora, utan problem skulle uppväga det ökade intrång i den 

enskildes förhållande som borttagandet av förbudet skulle innebära. Därför 

var deras slutliga förslag att beslagsförbudet i närståendefallet skulle 

avskaffas helt.65 

  

Remissvar från berörda myndigheter lämnades in 2018-04-20, och därför är 

det i nuläget oklart vad slutresultatet kommer att bli. 

 

4.3 Kortfattat om ett borttagande av 
beslagsförbudet i relation till andra brott 
Ett borttagande av beslagsförbudet skulle inte enbart kunna medföra 

effektivitetsvinster i relation till insiderlagstiftningen. Beslagsförbudet i 

relation till andra brott ska inte utredas i detalj här, men det ska betonas att 

                                                
63 SOU 2017:100 s. 886. 
64 SOU 2017:100 s. 472. 
65 SOU 2017:100 s. 475. 
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det även har stor betydelse för fler brottstyper. Till exempel är det vanligt att 

brott mellan närstående begås vid andra typer av ekonomisk brottslighet, 

exempelvis bokföringsbrott och skattebrott, eftersom näringsverksamheter 

ofta bedrivs gemensamt av personer som står i närståenderelation till 

varandra. Bevisning kan då finnas i den skriftliga kommunikationen mellan 

dessa.66 

 

Även vid brott mot närstående, såsom våld i nära relationer och 

kvinnofridskränkning, kan beslagsförbudet medföra problem. Det kan ses 

som märkligt att åklagaren inte får använda ett hotfullt meddelande som 

riktas mot en närstående, men att de däremot kan använda det som 

bevisning om det riktas mot en utomstående.67 Mottagaren kan visserligen 

frivilligt lämna ifrån sig meddelandet, men det kan anses vara orimligt att 

den olägenheten ska ligga på brottsoffret istället för på den misstänkte, och 

att utredaren ska vara i behov av den närståendes medverkan.68 

 

                                                
66 SOU 2017:100 s. 469. 
67 SOU 2017:100 s. 472. 
68 SOU 2014:49 s. 299. 
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5 Analys 

5.1 Analys 
Inledningsvis kan konstateras att lagstiftningen gällande förbudet mot 

insiderhandel har varit föremål för flertalet förändringar och reformer. Syftet 

med dessa har varit att fortsatt kunna motverka insiderhandel trots den 

tekniska utvecklingen och omfattande internationaliseringen på området. På 

grund av den finansiella marknadens stora omsättning är en fungerande 

insiderlagstiftning viktig för Sveriges ekonomi. Den bidrar till ett 

bibehållande av förtroendet för värdepappersmarknaden hos såväl små 

privatsparare som stora aktörer samt förhindrar att svenska och utländska 

aktörer vänder sig till andra marknadsplatser. En lagreglering som däremot, 

trots den tekniska utvecklingen, knappt har genomgått några förändringar 

alls sedan dess införande för nästan 80 år sedan är beslagsförbudet mellan 

närstående. 

 

Som påvisats i uppsatsen har beslagsförbudet som processhinder betydelse 

för flera olika brott. Om beslagsförbudet mellan närstående skulle tas bort 

helt ur RB skulle syftet att skydda förtroliga meddelanden helt gå förlorat, 

och särställningen för särskilt integritetskänsliga uppgifter försvinna. Trots 

att det fortfarande skulle krävas en proportionalitetsbedömning för att beslag 

av meddelanden skulle vara tillåtet, skulle denna avvägning antagligen vara 

komplicerad. Det skulle vara svårt att avgöra vilka meddelanden som får tas 

i beslag. Om ett meddelande felaktigt skulle tas i beslag skulle det vara ett 

mycket integritetskränkande beslut. Vidare är det möjligt att alltför många 

meddelanden skulle tas i beslag eftersom de som är ansvariga för 

bedömningen drivs av viljan att utreda och lagföra så många brott som 

möjligt. Därför är det enligt min bedömning inte ett alternativ att helt slopa 

beslagsförbudet, utan istället är det snarare ett undantag för 

insiderbrottslighet, i likhet med de undantag som redan finns uppräknade i 

paragrafen för andra brott, som kan vara aktuellt.  
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5.2 Beslagsförbudets betydelse i relation 
till insiderbrott 
Utifrån EBMs statistik är det tydligt att kritiken mot nuvarande 

insiderlagstiftning till viss del är berättigad. Antalet lagföringar i relation till 

antalet anmälningar är anmärkningsvärt få. Anledningen till detta är inte 

enbart beslagsförbudet mellan närstående, men om man ser till Tibblings 

uttalande som beskrevs i kapitel 3.3 har det en stor roll. Det står klart att 

beslagsförbudet är en av anledningarna till varför många förundersökningar 

läggs ner, däribland det uppmärksammade exemplet om en son och hans far 

som friades. Insiderhandel har till sin natur stora bevissvårigheter, och det 

låga antalet lagföringar måste inte nödvändigtvis innebära att lagsystemet i 

sig är ineffektivt. 

 

I regeringens betänkande lades mycket fokus på att lagstiftningen kring 

beslagsförbudet inte har ändrats sedan 1940-talet. Det stämmer visserligen 

att tekniken utvecklats avsevärt sedan dess och att man mellan närstående 

kommunicerar på ett nytt och mer frekvent sätt än tidigare. Att tekniken 

utvecklats har dessutom varit en av de stora anledningarna till antalet 

reformer av insiderlagstiftningen. EBM menar att beslagsförbudet är 

utdaterat eftersom det tillkom innan mobiltelefoner ens existerade. När 

förbudet infördes skedde kommunikation mellan närstående främst via brev 

och andra skriftliga handlingar, men har nu kommit att omfatta även 

elektroniska handlingar såsom email och sms. Dessa utgör en stor del av vår 

vardagskommunikation mellan nära och kära. Därför är det rimligt att anta 

att beslagsförbudet numera i högre grad påverkar effektiviteten vid 

brottsbekämpning än vad det gjorde vid dess införande. Tvärtemot 

Lagrådets uttalande som gjordes vid införandet av beslagsförbudet kan det 

därför med bakgrund av EBMs uttalande och statistik konstateras att 

beslagsförbudet faktiskt har inneburit en viss fara för rättsskipningens 

effektivitet. Detta gäller särskilt vid just insiderbrott som redan är 

svårbevisade, och där sådan skriftlig kommunikation kan vara den enda 
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bevisningen som finns utöver själva transaktionen. Beslagsförbudet 

påverkar alltså lagföringen av insiderbrott till det negativa. 

 

5.3 Borttagande av beslagsförbudet 
Trots att beslagsförbudet tillkom under en tid då det var svårt att förutse på 

vilket sätt kommunikation skulle ske idag är min uppfattning att behovet av 

ett skydd för integritetskänsliga uppgifter och enskildas rätt till privatliv är 

minst lika stort idag som det var vid införandet. Att dessa meddelanden har 

blivit vanligare genom sms och e-mail gör även att de har blivit en viktigare 

del av vårt privatliv nu än vad de var vid lagens tillkomst. Vikten av att ha 

en möjlighet att kommunicera förtroligt mellan närstående är ett avsevärt 

intresse som förtjänar starkt skydd. För att kunna inskränka denna integritet 

mer än vad redan gjorts bör det enligt mig krävas ett mycket starkt 

motstående intresse. Det motstående intresset i detta fall är intresset av 

större möjligheter att säkra bevis vid insiderbrott, och således medföra en 

mer effektiv brottsbekämpning. Ett borttagande av förbudet skulle innebära 

att utökad myndighetsmakt, ökad effektivitet och en möjlighet till fler 

lagföringar sker på bekostnad av enskildas integritet. Då syftet med förbudet 

mot insiderhandel är att upprätthålla ett högt förtroende för den finansiella 

marknaden och en stabil värdepappersmarknad, kan det motstående intresset 

sägas vara ett huvudsakligen ekonomiskt sådant. 

 

Konsekvensen av fler fällande domar skulle bli att mer praxis kunde 

utvecklas på området vilket dels skulle förtydliga rättsläget, och dels kunna 

bidra med en brottsförebyggande effekt. Då antalet anmälningar de senaste 

åren har ökat kraftigt skulle detta vara positivt, även om det inte 

nödvändigtvis innebär att antalet brott ökat. Fler fällande domar skulle även 

kunna medföra ekonomiska vinster för svensk ekonomi genom en stabilare 

marknad där aktörerna har förtroende för att insiderhandel upptäcks och 

döms.  
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Det är dock svårt att förutse huruvida ett borttagande av beslagsförbudet 

verkligen skulle innebära en märkbar ökning i antalet fällande domar. Även 

om EBM har angett att förbudet är orsaken till flertalet nedlagda 

förundersökningar, behöver det inte nödvändigtvis innebära att dessa 

förundersökningar, om bevisningen fick användas, skulle ha lett till åtal och 

fällande domar. Som angivits tidigare i uppsatsen kommer omfattande 

bevissvårigheter fortfarande kvarstå, jämför till exempel vad åklagaren 

anförde vid fallet om de friade Cevian- och Nordeamännen. Det är rimligt 

att det hade kunnat innebära en viss ökning i antalet fällande domar, men 

frågan är om effektivitetsvinsten hade varit så stor att den motiverat den 

ökade integritetskränkning som ett borttagande av beslagsförbudet med 

säkerhet hade inneburit. Eftersom insiderlagstiftningen är ett problematiskt 

område som trots flertalet reformer fortsatt kritiseras är det möjligt att denna 

kritik kvarstått, vilket hade gjort att förtroendet för lagföring av insiderbrott 

hade varit fortsatt lågt. 

 

I praktiken kan det te sig märkligt att en misstänkt besitter ett starkare skydd 

mot beslag om han skickar ett meddelande med insiderinformation till en 

närstående än till en utomstående. Argument för ett borttagande av 

beslagsförbudet i relation till insiderbrott är vidare att vikten av en 

fungerande och stabil finansiell marknad för vår samhällsekonomi är stor. 

Att utreda, lagföra och förhindra insiderbrott är därför av betydande intresse. 

Detta kan återspeglas i att lagstiftningen sedan dess tillkomst kommit att bli 

mer och mer omfattande. Dessutom skulle, trots ett eventuellt borttagande 

av beslagsförbudet, varje beslag fortfarande vara tvunget att ske med 

proportionalitet i åtanke, och inte få ske om en mindre integritetskränkande 

åtgärd hade kunnat fylla samma syfte. Vidare omfattas redan vissa brott av 

ett undantag för beslagsförbudet med motiveringen att myndigheterna vid 

dessa brott är i behov av utökade utredningsmöjligheter. Detta undantag 

skulle därför även kunna tillämpas på insiderbrott eftersom EBM anfört att 

myndigheterna är i behov av fler möjligheter att kunna säkra bevis. 
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Däremot är det tveksamt om enbart ett intresse av ökad effektivitet, vilket 

skulle kunna medföra ekonomiska vinster genom en mer stabil marknad, är 

tillräckliga skäl för att kunna rättfärdiga den ökade integritetskränkning ett 

beslagsförbud skulle innebära. Framför allt med hänsyn till att det redan 

existerar undantag som stadgar att meddelande som rör allvarligare, 

samhällsfarliga brott samt brott med två års straffminimum får beslagtas. 

Avvägningen som har gjorts är att vid särskilt allvarlig brottslighet är det 

motiverat att meddelanden mellan närstående ändå ska kunna beslagtas, men 

annars ska dessa särskilt integritetskänsliga uppgifter vara skyddade. 

Avvägningen får anses vara välgjord. Även om ekonomi är viktigt, är det ur 

ett samhällsfarlighetsperspektiv svårt att jämställa ett huvudsakligen 

ekonomiskt intresse med intresset av att lagföra exempelvis mord eller 

spioneri.  

 

5.4 Slutsats 
Det är tydligt att beslagsförbudet påverkar lagföringen av insiderbrott till det 

negativa. Därför skulle ett borttagande av beslagsförbudet sannolikt kunna 

leda till en effektivitetsvinst, men på bekostnad av enskildas integritet och 

rätt till privatliv. Även om tekniken utvecklats och förutsättningarna för 

beslag mellan närstående är annorlunda idag än vid införandet av förbudet 

är enskildas integritet en fortsatt minst lika viktig fråga. Om Flygheds 

anförande stämmer, alltså att användandet av tvångsmedel ökar, är det 

särdeles viktigt att behålla ett skydd för särskilt integritetskränkande 

uppgifter. För att ett borttagande av beslagsförbudet i relation till 

insiderbrott skulle kunna ske måste en avvägning göras mellan effektivitet 

och integritet. I detta fall är uppsatsens slutsats att intresset av ökad 

effektivitet vid lagföring av insiderbrott inte är ett tillräckligt viktigt 

motstående intresse för att kunna rättfärdiga att så pass integritetskränkande 

uppgifter ska kunna tas i beslag vid insiderbrott. Jag håller inte med 

regeringens betänkande om att fördelarna av ett borttagande utan tvivel 

skulle väga upp för nackdelarna det skulle innebära, utan är av motstående 

åsikt. Insiderbrottslighet bör i det här sammanhanget inte få samma status 
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som allvarligare brottslighet. En välgjord avvägning av beslagsförbudet har 

gjorts i nuläget där integritetskänsliga meddelanden skyddas, förutom vid 

viss särskilt uppräknad samhällsfarlig brottslighet samt brott med två års 

straffminimum. Uppsatsens slutsats är därför att ett borttagande av 

beslagsförbudet mellan närstående i relation till insiderbrott inte skulle 

utgöra en tillräckligt proportionerlig avvägning mellan effektivitet och 

integritet. 
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