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Summary 

The securities market is of great importance for the economic growth and development of 

the society. Stock markets around the world act as a meeting place for different operators 

and investors to reallocate risk and capital. Crimes related to market manipulation can 

also be found in the securities market. Some operators try to manipulate and exploit the 

market for various reasons. In order to prevent such practices and protect investors, a 

public legal framework has emerged. The prohibition of market manipulation is governed 

by the Market Abuse Penal Act (marknadsmissbrukslagen 2005:377). Despite a solid 

regulatory framework, there seems to be difficulties to determine ex ante where the 

boundary between permissible and prohibited behaviors goes. 

During the last decade, the trading in the securities markets went from being manually 

traded towards becoming more and more computerized. New forms of stock trading have 

been created, including algorithmic trading. This phenomenon means that a pre-

programmed computer software, a trading algorithm, trades shares and other securities 

without human intervention. With the emergence of trading algorithms, new forms of 

market manipulation were observed. Some operators try to exploit algorithms 

deficiencies, which could result in that the market will be influenced and misled. In 

Sweden, algorithmic trading is becoming increasingly popular, but market operators feel 

that there are difficulties in interpreting existing legislation and draw the line between the 

permissible and prohibited. The purpose of this essay is to investigate if exploiting 

trading algorithms in the securities market classifies as market manipulation. 

My conclusion of my findings is that exploiting trading algorithms in the securities 

market classifies as market manipulation. It should probably not be regarded as legitimate 

and acceptable to exploit the algorithm’s weaknesses for personal gain. Such procedures 

can result in manipulation of the securities market price and mislead market participants. 
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Sammanfattning 

Värdepappersmarknaden har idag stor betydelse för samhällets ekonomiska tillväxt och 

utveckling. På börserna världen över sammanlänkas olika aktörer och investerare för att 

omfördela risk och kapital. På värdepappersmarknaden återfinns också det brott som 

kallas för otillbörlig marknadspåverkan. En del aktörer försöker nämligen att manipulera 

och missbruka marknaden av olika anledningar. För att förhindra sådana förfaranden och 

skydda investerarna har ett börsrättsligt regelverk vuxit fram. Förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan regleras idag av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 

handel med finansiella instrument. Trots ett gediget regelverk tycks det dock vara svårt 

att ex ante avgöra vart gränsen mellan tillåten och förbjuden marknadspåverkan går.  

Sedan något år tillbaka har värdepappershandeln blivit allt mer datoriserad. Nya former 

för aktiehandel har skapats, bland annat så kallad algoritmhandel. Fenomenet innebär att 

det är programmerade datorprogram, handelsalgoritmer, som handlar med aktier och 

andra värdepapper utan mänsklig inblandning. Med uppkomsten av handelsalgoritmerna 

har också nya former av otillbörlig marknadspåverkan observerats. En del aktörer 

försöker att utnyttja algoritmens brister eller luckor, vilket kan komma att leda till att hela 

marknaden påverkas och vilseleds. I Sverige blir algoritmhandeln allt mer populär, men 

marknadens aktörer upplever att det föreligger svårigheter med att tolka gällande 

lagstiftning och dra gränsen mellan det tillåtna och otillåtna. Syftet med denna uppsats är 

således att försöka utreda om utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-

marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan. För att försöka besvara frågan har 

lagstiftning, förarbeten, doktrin, rättspraxis och annan litteratur på området studerats. 

Jag finner i mina slutsatser att utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-

marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan. Det bör sannolikt inte betraktas 

som legitimt och accepterat att utnyttja algoritmernas brister för egen vinning. Sådana 

förfaranden kan resultera i att värdepappernas marknadspris påverkas och marknadens 

aktörer vilseleds. 
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Förord 

Under vårterminen 2011 har jag arbetat med denna uppsats. Det har varit en spännande 

period då jag fått chansen att lära mig mycket mer om markandsmissbruk, otillbörlig 

marknadspåverkan och det nya fenomenet algoritmhandel. Mina förhoppningar är nu att 

denna uppsats kan hjälpa till att bringa klarhet i frågor som rör algoritmhandel kopplat till 

marknadspåverkan. Jag hoppas också att ni läsare finner studien intressant och 

användbar. 

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka min handledare, biträdande universitetslektor, 

Axel Hilling för tips och synpunkter under arbetets gång. Jag vill även tacka Eric 

Olaison, framgångsrik day-trader, för inspirationen och alla frågor som du givit mig svar 

på. Utan ert stöd hade uppsatsen inte blivit av. Stort tack! 

 

Lund 27 maj 2011 

Amanda Edström 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värdepappersmarknaden har idag en stor betydelse för de samhällsekonomiska 

funktionerna i vårt samhälle. På börserna världen över möts många olika aktörer som 

handlar med aktier och andra finansiella instrument. Handelsplatserna har till uppgift att 

sammanlänka investerare och omfördela värdepapper, kapital och risk. För aktiebolagen 

är aktien i första hand en investeringskälla, ett sätt att få in nytt kapital till verksamheten. 

För den som köper aktien är värdepappret istället en kapitalplacering, som syftar till att ge 

avkastning på det investerade kapitalet. 

Sedan datorernas genombrott på 80-talet har värdepappershandeln blivit allt mer 

datoriserad. Aktörer kan idag lägga in ordrar själva som sedan matchas i börsernas system 

utan mellanhänder. Datorernas genombrott har också lett till att allt fler avancerade 

program för aktiehandel har utvecklats. Ett sådant relativt nytt fenomen är 

algoritmhandeln, som innebär att det är ett programmerat datorprogram som köper och 

säljer aktier, istället för en människa. Med de nya handelsalgoritmerna har också en rad 

nya avancerade handelsstrategier vuxit fram. 

Den ökande användningen av datorer och Internet har vidare medfört att nya former av 

marknadsmissbruk har observerats. Marknadsmissbruk är den gemensamma 

benämningen på olaglig insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I gällande 

lagstiftning regleras detta av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 

handel med finansiella instrument (Marknadsmissbrukslagen - MmL), men trots ett 

gediget regelverk finns emellertid idag inga riktlinjer för vad som gäller algoritmhandeln. 

Det råder oklarheter kring hur algoritmhandeln ska regleras och om utnyttjande av 

handelsalgoritmerna på värdepappersmarknaden faller inom gällande lagstiftning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att granska huruvida det är tillåtet att utnyttja handelsalgoritmer 

vid värdepappershandel och studera hur detta regleras av dagens gällande svenska 

lagstiftning. Algoritmhandeln är ett relativt nytt fenomen som nu tycks ha blivit en 

självklar del av vår värdepappersmarknad. På marknaden finns även aktörer som tar 

chansen att utnyttja handelsalgoritmernas eventuella brister och luckor. Det är detta 

utnyttjande som står i fokus i denna uppsats. Med utnyttjande menas här ett beteende som 
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drar nytta av algoritmens brister eller luckor och som främjar den egna handeln. Trots att 

algoritmhandeln har ökat markant upplever marknadens aktörer att det finns få riktlinjer 

kring det nya fenomenet, samt att det föreligger en osäkerhet kring hur gällande 

lagstiftning ska tolkas. Mitt intresse för detta område väcktes hösten 2010 då ett norskt 

rättsfall fick stor uppmärksamhet världen över. Två så kallade day-traders hade 

identifierat och utnyttjat en handelsalgoritm på den norska börsen. De fälldes senare för 

otillbörlig marknadspåverkan, trots kritik från flera håll. Det är därför intressant att 

studera hur detta fenomen ter sig i Sverige. Ett mål är följaktligen att klarlägga om 

utnyttjande av handelsalgoritmer kan falla in under det som i lagen kallas otillbörlig 

marknadspåverkan. Frågeställningen lyder således: Är det förenligt med svensk 

lagstiftning att utnyttja handelsalgoritmer vid värdepappershandel? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod. Detta innebär att materialet främst 

utgår ifrån lagstiftning och förarbeten som behandlar otillbörlig marknadspåverkan. 

Doktrinen studeras också liksom relevant rättspraxis på området. Idag finns ett 20-tal 

rättsfall som behandlar otillbörlig marknadspåverkan, inget av dessa har dock koppling 

till algoritmhandel. Några få rättsfall är ändå relevanta för uppsatsens frågeställning och 

därför har ett urval gjorts. Något fall som behandlar otillbörlig marknadspåverkan har i 

skrivande stund (maj 2011) inte tagits upp av högsta domstolen. Jag vill därför tydliggöra 

att praxisen på området således är relativt begränsad.  

Uppsatsen behandlar främst svensk rätt, men berör även den norska börsrättsliga 

lagstiftningen. Eftersom nationell rätt idag påverkas av EU-rätten har EU-direktiv också 

studerats och använts.  

Eftersom ämnet är relativt nytt vill jag uppmärksamma läsaren på att utbudet av juridiskt 

material som rör just otillbörlig marknadspåverkan och algoritmhandel är begränsat. Jag 

har därför också använt mig av annan litteratur som behandlar algoritm- och aktiehandel. 

Här återfinns både svenska och amerikanska böcker skriva av bland annat ekonomer och 

praktiker på värdepappersmarknaden. Dessa källor har emellertid inte samma anseende 

som doktrinen, men är nödvändiga att komplettera med för att kunna beskriva det nya 

fenomenet på ett detaljerat och korrekt sätt. 

1.4 Avgränsning 

För att kunna fokusera på uppsatsens huvudämne har flera avgränsningar gjorts. 

Uppsatsen behandlar först och främst vad som gäller kring algoritmhandel i Sverige idag. 

För att försöka klargöra detta studeras svensk rätt, EU-rätt och till viss del också den 

norska lagstiftningen. Rättsläget i övriga länder lämnas utan hänseende i denna uppsats. 

Marknadsmissbruk är den gemensamma benämningen på olaglig insiderhandel och 

otillbörlig markandspåverkan. I den här uppsatsen kommer enbart delen som berör 
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otillbörlig marknadspåverkan att studeras. Det som berör insiderhandel kommer således 

inte att beaktas. 

Viktigt att klargöra är också att det är utnyttjandet av handelsalgoritmer på marknaden 

som studeras. Med andra ord ifall det är tillåtet att som aktiehandlare dra nytta av 

algoritmernas eventuella luckor och/eller brister för egen vinning. Frågan kring huruvida 

det ska vara tillåtet att skapa och utveckla datoriserade program som handlar med aktier 

kommer inte att behandlas. 

1.5 Disposition 

Efter inledningen följer kapitel 2 som redogör vad marknadsmissbruk är. I kapitlet 

förklaras centrala begrepp och algoritmhandeln beskrivs mer ingående. Syftet med 

redogörelsen är att ge läsaren en god förståelse för marknadsmissbruk och hur algoritmer 

kan användas för att manipulera marknaden. I kapitel 3 introduceras läsaren för begreppet 

otillbörlig marknadspåverkan. Här presenteras gällande lagstiftning och några relevanta 

rättsfall lyfts fram. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för lagstiftningens 

uppbyggnad, användning och tolkning. I det fjärde kapitlet sammanfattas uppsatsen och 

dess frågeställning besvaras. 

1.6 Definitioner 

Algoritmhandel  Datoriserad aktiehandel 

Aktör Fysisk eller juridisk person på 

värdepappersmarknaden 

Day-trader   Kortsiktig aktiehandlare 

Finansiella instrument  Samlingsbegrepp för alla värdepapper 

Handelsalgoritm Datorprogram som handlar värdepapper efter 

givna direktiv 

Marknad Ett samlingsbegrepp för hela 

värdepappersmarknaden 

Marknadsmissbruk Samlingsbegrepp för insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan 

Otillbörlig kurspåverkan  Brott enligt 9 § ISL 

Otillbörlig marknadspåverkan Brott enligt 8 § MmL  

Åtgärd   Handling av marknadsaktör 

 





 

2. Marknadsmissbruk 

2.1 Inledning 

En väl fungerande finansiell sektor är mycket betydelsefull för samhällets ekonomiska 

tillväxt och utveckling.
1
 Det finansiella systemet består av olika marknader för 

värdepapper, men omfattar också aktörer som möts för att omfördela sparande och risk.
2
 

På finansmarknaden återfinns också det brott som fått benämningen marknadsmissbruk. 

Med marknadsmissbruk åsyftas olika former av åtgärder som på ett otillbörligt sätt 

påverkar marknaden och dess aktörer. Otillbörlig marknadspåverkan är ett av brotten som 

faller in under marknadsmissbruk.
3
 Nedan förklaras de centrala begreppen som är 

centrala när man talar om marknadsmissbruk. 

2.2 Marknaden 

Begreppet marknad syftar på en samlingsplats där varor byter ägare. Så länge människan 

har funnits har det i princip också funnits olika former av marknader.
4
 I detta 

sammanhang är marknaden ett samlingsbegrepp för hela värdepappersmarknaden. 

Samlingsbegreppet omfattar såväl aktiemarknaden som kreditmarknaden och 

derivatmarknaden.
5
 Aktiemarknaden kan vidare delas in i en primär- och 

sekundärmarknad.
6
 När ett företags aktier ges ut för första gången, till exempel genom en 

nyemission, sker detta på primärmarknaden. När aktörer sedan handlar och omsätter 

aktierna sker detta på sekundärmarknaden. Handel på sekundärmarknaden ger inget 

ekonomiskt tillskott till bolaget som emitterat aktierna, utan ger enbart investerarna en 

möjlighet att sälja sina tillgångar.
7
 

2.3 Marknadsplatserna 

Marknadsplatserna syftar till att sammanföra marknadens aktörer så att de kan köpa och 

sälja sina värdepapper. Marknadsplatsen är också den som noterar kurserna på de olika 

                                                 
1 Beckman mfl. (2011) s. 10 
2 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 27 
3 af Sandeberg (2002) s. 13 
4 Beckman mfl. (2011) s. 9 
5 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 27 
6 Samuelsson mfl. (2005) s. 201 
7 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 34 
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värdepapperna. Detta görs genom att samla in, registrera och offentliggöra alla olika köp- 

och säljkurser.
8
  

Tidigare var börsen synonymt med den marknadsplats som man handlade värdepapper 

på. Idag syftar börsen på operatören, det vill säga det företag som beviljats tillstånd att 

bedriva en marknad. I Sverige drivs till exempel Stockholmsbörsen av operatören Nasdaq 

OMX. Tidigare skedde värdepappershandeln främst via Stockholmsbörsen. Idag finns 

flera andra svenska och utländska så kallade reglerade marknader, dit aktörer kan vända 

sig för att handla med olika värdepapper, två av dem är Nordic Growth Market och 

Aktietorget.
9
 Begreppet marknaden inkluderar även andra organiserade marknadsplatser 

där aktörer handlar med olika typer av finansiella instrument.
10

 Det förekommer nämligen 

även handel under andra börsliknande former på flera konkurrerande marknadsplatser, 

dessa marknader kallas vanligen för multilaterala handelsplattformar (MTF:er). 

Verksamheten på en MTF liknar handeln på en reglerad marknad, men reglerna inte är 

lika strikta. Detta har medfört att MTF:er som Burgundy, Chi-X, Turquoise och Bats har 

blivit nya stora och betydelsefulla marknadsplatser.
11

  

2.4 Marknadens aktörer 

De aktörer som återfinns på marknaden brukar delas in i tre huvudgrupper; emittenter, 

investerare och börs- eller marknadsplatsmedlemmar. Med emittenter avses alla de 

företag som ger ut aktier och andra värdepapper. En emittent kan till exempel vara ett 

börsbolag. Till gruppen investerare hör privatpersoner, day-traders, institutioner, banker 

och andra företag som placerar kapital i aktier och andra värdepapper. Investerarna är en 

mycket fragmenterad kategori som består av aktörer med många olika målsättningar och 

investeringsstrategier. I den tredje gruppen återfinns de företag som förmedlar handeln 

med värdepapperna, detta är vanligen olika värdepappersbolag eller värdepappersinstitut, 

till exempel banker, fondkommissionärer och investmentbolag.
12

 

2.5 De finansiella instrumenten 

Det som omsätts på marknaderna brukar med en bred term benämnas för finansiella 

instrument. Denna definition innefattar alla olika typer av värdepapper som ges ut av 

företag och finansiella institutioner.
13

 Begreppet inkluderar allt ifrån aktier till mer 

avancerade investeringsalternativ som penningsmarknads- och derivatinstrument.
14

  

                                                 
8 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 37 
9 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 38 
10 af Sandeberg (2002) s. 86 
11 Beckman mfl. (2011) s. 226-227 
12 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 36 
13 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 28 
14 Definitionen återfinns i 4 § i Lagen om värdepappershandel (2007:528)  
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2.6 Förtroende och övervakning 

Investerarnas förtroende för marknaden är av stor vikt för samhällsekonomin. Om inte 

marknadens aktörer är villiga att investera i företagen på aktiemarknaden, kan tillväxten 

försämras och näringslivets utveckling stanna av. Detta kan även få konsekvenser för 

samhället som helhet.
15

 En viktig förutsättning för att allmänheten ska ha förtroende för 

marknaden är att prissättningen på de olika finansiella instrumenten är korrekt. Med ett 

korrekt pris åsyftas att aktiernas prissättning återspeglar värdepapperets rätta värde. I den 

finansiella teorin talas det ofta om att marknaden ska vara effektiv, genomlyst och likvid. 

Det är sedan den börsrättsliga lagstiftningens uppgift att ska skapa de rättsliga ramarna 

för detta.
16

 Ett viktigt syfte med lagstiftningen är att skapa ett effektivt skydd för de 

investerare som agerar på marknaden. Värdepappersmarknaden är därför en av de mest 

reglerade marknaderna och inflytandet från olika offentliga organ och myndigheter är 

stort. Dessa utövar såväl regleringsverksamhet som omfattande kontroll och övervakning 

av marknaden och dess aktörer.
17

 Finansinspektionen (FI) är den statliga myndighet som 

fått i uppdrag att bedriva övervakning av värdepappersmarknaden i Sverige. FI granskar 

de finansiella företagen och tillser så att handeln på marknaden sker enligt gällande 

lagstiftning.
18

 Det är också FI som skickar fall av misstänkt otillbörlig marknads-

påverkan vidare till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM). Under 2010 rapporterades 

129 fall och fram till i maj 2011 har 50 misstänkta fall skickats vidare till EBM.
19

. 

Numera har de olika marknadsplatserna avancerade övervakningssystem för att upptäcka 

och hindra otillåtna affärer och handelsmönster, trots detta uppkommer avvikande och 

olovliga fall ibland.
20

 Brotten är många gånger oerhört komplicerade och begås främst av 

personer som är betydligt mer insatta i värdepappershandel och tradingverksamhet än 

rätten och dess ledamöter. Detta leder följaktligen till att brotten är svåra att upptäcka, 

men också komplicerade att bevisa.
21

 

2.7 Missbruk och manipulering av marknaden 

Olika former av manipulation och missbruk av finansiella instrument är en företeelse som 

har ökat under de senaste åren. Enligt EBM beror detta delvis på att nya rutiner och 

system hos de anmälningspliktiga instituten har införts, detta har ökat möjligheterna att 

upptäcka otillbörlig marknadspåverkan.
22

 En annan bakomliggande orsak till ökningen 

antas vara större volymomsättning och den tekniska utvecklingen.
23

 Användandet av 

Internet har möjliggjort att fler investerare själva kan placera ordrar på börsen. Mer 

självständig handel utan mellanhänder har också underlättat marknadsmanipulation vid 

                                                 
15 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 30 
16 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 32 
17 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 27 
18 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 36 
19 Finansinspektionen.se – Statistik – Anmält till åklagare (2011-05-27) 
20 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 278-279 
21 af Sandeberg & Sevenius (2007) s. 277 
22 Ekobrottsmyndigheten.se – Rapport om den ekonomiska brottsligheten (2010) s. 30 
23 af Sandeberg (2002) s. 14 
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handel med olika finansiella instrument.
24

 Marknadspåverkan och manipulation kan 

genomföras på många olika sätt. Det handlar emellertid vanligen om förfaranden som 

sätter de naturliga marknadskrafterna ur spel. Det kan till exempel röra sig om att en aktör 

utför en handling som syftar till att ”rigga” en aktiekurs för att nå en högre eller lägre 

konstgjord nivå.
25

 Marknadsmanipulation kan också bli följden när en aktör under en kort 

tid genomför många transaktioner i en aktie. Förfarandet kan resultera i att aktiekursen 

stiger eller sjunker till en skapad artificiell nivå.
26

 Sedan något år tillbaka har också 

algoritmhandeln vuxit fram på börsen. Den maskindrivna handeln har kritiserats av 

många aktörer, de menar att denna typ av handel bidrar till att manipulationen på 

marknaden ökar. 

2.8 Algoritmhandel 

Sedan några år tillbaka har den datoriserade och maskindrivna handeln, den så kallade 

algoritmhandeln utvecklats allt mer. Detta nya fenomen har idag inget riktigt vedertaget 

namn, men marknaden talar om automatiserad handel, högfrekvenshandel, algohandel, 

robothandel och black box trading.
27

 Vidare i denna uppsats kommer algoritmhandel att 

användas som samlingsbegrepp för den datoriserade handeln. Det är också den 

definitionen som EU-kommissionen har valt att använda i sina dokument. Med 

algoritmhandel åsyftas; handel som innefattar användning av datoriserade algoritmer för 

att bestämma någon eller alla parametrar för ett avslut.
28

 

Finansindustrin har på senare år valt att överföra sina kunskaper från människor till 

avancerade datorprogram. FI erfar att det är flera faktorer som lett fram till denna 

utveckling. Bland annat har konkurrensen på aktiemarknaden ökat samtidigt som 

strukturen och handeln på marknaden har förändras snabbt.
29

 Bakgrunden till dessa 

förändringar är bland annat reviderade regelverk, ny teknologi och fler konkurrerande 

handelsplatser. Nya avancerade tekniska lösningar för aktiehandel har skapats och en stor 

del av handeln hanteras numera av maskiner eller program. En handelsalgoritm är 

egentligen bara ett datorprogram som är programmerat att agera (handla) efter vissa givna 

direktiv. Det är människor som står bakom strategierna och direktiven, men det är 

handelsalgoritmerna som beräknar och genomför transaktionerna.
30

 Dessa algoritmer kan 

vara mer eller mindre avancerade och baseras på olika strategier. Många av dem letar 

efter felprissättningar (arbitrage) och andra tillfälliga avvikelser i handelsmönstret på 

marknaden. En annan typ av algortimer är market making-algoritmer vars syfte är att 

ställa priser i marknaden för att förbättra likviditeten. Som kompensation tar de ut en 

                                                 
24 af Sandeberg (2002) s. 35 
25 af Sandeberg (2002) s. 131 
26 Svensson & Schedin (2006) s. 35 
27 Kim (2007) s. 8 
28 EU-kommissionen ”Review of the Markets in Financial Instruments Directive” (2010) 
29 Finansinspektionen.se - Risker i det finansiella systemet (2010) s. 29 
30 Beckman mfl. (2011) s. 206 
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spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs. Vinsten per affär är vanligen 

relativt liten, men detta kompenseras av enormt stora handelsvolymer.
31

  

Idag är snabbhet en viktig faktor för framgång och man talar om mikrosekunder, 

miljondelar av en sekund. Aktieaffärerna sker så fort att en människa omöjligen skulle 

kunna fatta ett affärsbeslut och hinna agera. En speciell typ av algoritmhandeln brukar 

därför kallas högfrekvenshandel (HFT), vilket innebär att den är extremt snabb. Vid HFT-

handel söker datorernas förprogrammerade algoritmer av många olika handelsplatser, 

under loppet av någon mikrosekund, för att sedan placera sina köp- och säljordrar.
32

 

Denna typ av handel går inte att utföra utan algoritmer, men all algoritmhandel behöver 

emellertid inte vara högfrekvenshandel.
33

  

Algoritmhandeln har ökat markant på börserna världen över de senaste åren. Den 

automatiserade handeln uppskattas stå för drygt 50 procent av omsättningen i USA.
34

 I 

Sverige är siffran betydligt lägre, men Nasdaq OMX spår att algoritmhandel kommer att 

öka under 2011.
35

  

Man kan konstatera att algoritmhandeln skapat viss problematik. Trots att algoritmerna 

ska vara optimalt programmerade är de inte alltid fulländade och de kan göra misstag. 

Erfarna aktiehandlare kan ibland genomskåda dess strategier och dra nytta av luckor eller 

felprogrammeringar. Att utnyttja algoritmens brister eller tillvägagångssätt kan dock 

komma att påverka hela marknaden, och falla inom det som kallas otillbörlig 

marknadspåverkan. 

 

                                                 
31 Durbin (2010) s. 45-46 
32 Finansinspektionen.se - Risker i det finansiella systemet (2010) s. 32 
33 Beckman mfl. (2011) s. 206 
34 Finansinspektionen.se Risker i det finansiella systemet (2010) s. 32 
35 Nasdaq OMX.se - Angående finansinspektionens rapport – Risker i det finansiella systemet (2010) 





 

3. Otillbörlig marknadspåverkan 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras lagstiftningen som reglerar otillbörlig marknadspåverkan. 

Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick och det redogörs kring framväxten av 

regelverket. Vidare introduceras läsaren till EU-rätten och de två direktiven som reglerar 

otillbörlig marknadspåverkan. Den svenska MmL och rekvisiten i 8 § studeras också för 

att få en djupare förståelse för hur lagen ska tolkas. Avsnittet avslutas med tre viktiga 

rättsfall som belyser problematiken kring aktiehandel och otillbörlig marknadspåverkan. 

3.2 Regelverkets framväxt 

Regelverket som behandlar otillbörlig marknadspåverkan är relativt nytt. Det var bland 

annat svårigheterna med att klargöra gränserna för vad som skulle anses vara otillbörlig 

kursmanipulation (som det tidigare hette) som bidrog till att förbudet dröjde så många år. 

Det var inte förrän 1987 som Stockholmsbörsen tillsatte en utredning kring det som 

kallades kursdrivning. Bakgrunden är det kända Fermenta-fallet, där Refaat El-Sayed, 

som både var grundare, aktieägare, styrelseledamot och VD, hade drivit upp bolagets 

aktiekurs med effektiva hjälpmedel. Handlingarna påverkade sedan både priset och 

marknaden.
36

 Stockholmsbörsens utredning kring Fermenta-fallet visade att regleringen 

kring kursdrivning och skyddet för aktiemarknadens aktörer var bristfälligt. Man ansåg 

att ett förbud mot alla typer av kurspåverkande handlingar behövdes.
37

 Utredarna anförde 

att det var av stor vikt att reglera handel som avvek från det naturliga och som syftade till 

att vilseleda marknaden eller skapa en konstlad kurs.
38

 

Under åren 1989 till 1991 gjordes flera utredningar kring frågan om huruvida det skulle 

lagstadgas om olovliga kurspåverkande handlingar eller inte. Värdepapperskommittén 

föreslog 1989 att ett förbud mot otillbörlig kurspåverkan skulle införas, men övriga 

instanser var inte eniga.
39

 I den följande propositionen avslogs förslaget om en 

straffbestämmelse som skulle förbjuda olika typer av kursmanipulativa förfaranden. 

Instanserna instämde visserligen i att det fanns ett behov av ökad reglering på området, 

                                                 
36 Hanner (1988) s. 232 
37 Hanner (1988) s. 235 
38 Hanner (1998) s. 236 
39 SOU 1989:72 s. 202 
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men ansåg emellertid att det fanns stora svårigheter med att definiera det kriminaliserade 

området. Slutsatsen blev att man konstaterade att ett eventuellt förbud bör övervägas 

närmare.
40

 1993 togs frågan upp igen och den här gången utmynnade utredningen i ett 

förbud mot otillbörlig kurspåverkan, reglerna infördes 1997 i LHF. Regleringen flyttades 

år 2000 till ISL och hamnade sedan 2005 i MmL där brottet också fick den nya 

benämningen otillbörlig marknadspåverkan. 

3.3 EU-direktiv 

Eftersom Sverige är medlem i EU är också EU-rätten numera en del av den svenska 

rättsordningen. Lissabonfördraget stadgar att EU-rätten har ett företräde framför den 

nationella rätten. Medlemskapet medför vidare att Sverige är förpliktat att lojalt 

implementera och tillämpa EU-rättens olika regler och principer. Här återfinns bland 

annat förordningar och direktiv.
41

  

Direktiven är bindande för medlemsstaterna, men detta avser endast resultatet som ska 

uppnås. Man överlåter till de enskilda medlemsstaterna att själva bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet. Från början tycks inte EU ha avsett att direktiven 

skulle ha så kallad direkt effekt.
42

 Bakgrunden till resonemanget kan vara att direktiven 

ska implementeras i nationell rätt för att sedan kunna åberopas av enskilda medborgare.
43

 

Det är däremot inte ovanligt att medlemsstaterna implementerar direktiven på ett felaktigt 

eller ofullständigt sätt. Eftersom EU strävar efter en effektiv tillämpning har man ansett 

att den direkta effekten även bör kunna appliceras på direktiven, främst då en felaktig 

implementering har gjorts. Direktivets effektivitet skulle vidare bli större om det kunde 

åberopas av enskilda medborgare inför nationell domstol. En viktig skillnad mellan andra 

bestämmelser och direktiven är att de sistnämnda endast har så kallad vertikal direkt 

effekt. Detta innebär att de endast kan åberopas av enskilda gentemot staten. Däremot 

tycks begreppet staten ha givits en vid definition och kan enligt rättspraxis innefatta så väl 

den lokala myndigheten som skattemyndigheten eller polismyndigheten.
44

 

När det gäller otillbörlig marknadspåverkan regleras detta av två EU-direktiv; marknads-

missbruksdirektivet (MmD)
45

 samt första genomförandedirektivet.
46

 

                                                 
40 SOU 1989:72 s. 203 
41 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 75 
42 Med begreppet direkt effekt åsyftas att vissa av EU:s bestämmelser kan ge enskilda medborgare  

rättigheter och skyldigheter som kan göras gällande mot nationella domstolar och myndigheter. 
43 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 84-86 
44 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 87-89 
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EU av den 28 januari 2003 om insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 
46 Kommissionens direktiv 2003/124/EU av den 22 december 2003 om genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EU när det gäller definition och offentliggörande av 

insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan. 
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3.3.1 Marknadsmissbruksdirektivet 

MmD ersatte 1989 års insiderdirektiv som inte längre ansågs innebära en tillräcklig 

reglering för finansmarknaden. EU:s finansmarknader har både utvecklats och förändrats 

sedan insiderdirektivet antogs. MmD innebär främst att de gamla reglerna utvidgas samt 

att EU får en gemensam reglering kring otillbörlig marknadspåverkan.
47

 Precis som andra 

direktiv riktar sig MmD till medlemsstaterna. Avsikten med direktivet är att ålägga 

medlemsstaterna att reglera och förbjuda olika former av marknadsmissbruk. Direktivet 

innehåller idag en omfattande reglering av otillbörliga marknadsåtgärder. I artikel 5 

stadgas att medlemstaterna ska förbjuda varje person att bedriva otillbörlig 

marknadspåverkan. Direktivet stipulerar också man med otillbörlig marknadspåverkan 

avser transaktioner eller handelsorder som ger eller kan förväntas ge marknaden felaktiga 

eller vilseledande signaler om pris, tillgång och efterfrågan på olika finansiella 

instrument. Detta kan bland annat ske genom att en aktör låser fast priset på en konstlad 

nivå eller då denne utför transaktioner där manipulationer utnyttjas. 

I artikeln uppräknas dessutom ett flertal exempel på ageranden som omfattas av 

definitionen. Direktivet stadgar att det inte är tillåtet att ta så stora positioner i ett 

finansiellt instrument att följden blir att fixerade priser uppkommer, eller andra oskäliga 

handelsvillkor skapas. Det anses inte heller vara tillåtet att vilseleda marknaden vid 

stängning eller sprida information om ett finansiellt instrument och sedan själv dra nytta 

av agerandet. Slutligen stadgar direktivet att definitionen av otillbörlig marknadspåverkan 

ska anpassas av medlemsstaterna så att den även i framtiden kommer att omfatta nya 

handelsmönster som utgör otillbörlig marknadspåverkan.
48

 

 

3.3.2 Första genomförandedirektivet 

I det så kallade första genomförandedirektivet tydliggörs definitionen och innebörden av 

otillbörlig marknadspåverkan som presenterades i MmD. Här ges flera exempel på 

åtgärder och beteenden som kan innebära otillbörlig marknadspåverkan. De exempel som 

återges i direktivet kallas signaler och bör fungera som riktlinjer när det gäller att tolka 

om ett förfarande är otillbörligt eller ej. Artikel 4 behandlar marknadspåverkan och 

stadgar bland annat att transaktioner som utgör en stor andel av den dagliga omsättningen 

i ett visst värdepapper och som leder till att priset förändras, kan vara otillbörlig 

marknadspåverkan. Samma sak gäller om transaktionen påverkar priset på relaterade 

derivatinstrument eller andra underliggande tillgångar. Vidare stadgar direktivet att 

transaktioner som innebär förändringar av stora positioner under en kort tidsperiod som 

väsentligt kan förändra priset också bör anses vara en signal. Tidsaspekten nämns också i 

direktivet och man menar att transaktioner som genomförs under en kort tidsintervall och 

som leder till en förändring av priset också bör tolkas som en signal. En signal är också 

transaktioner som förändrar bästa köp- eller säljkurs, eller som påverkar uppgifterna om 

                                                 
47 Prop 2004/05:142 s. 36 
48 Se MmD artikel 1:2 a-c 
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den orderbok som finns tillgänglig för marknadens aktörer. Slutligen anser man att 

transaktioner som genomförs vid eller i närheten av en viss tidpunkt då referenspriser, 

avräkningspriser och värderingar beräknas och som kan leda till prisförändringar också är 

en signal som kan föranleda marknadspåverkan.
49

  

3.4 Marknadsmissbrukslagen (2005:377) 

Idag finns förbudet och reglerna kring otillbörlig marknadspåverkan i MmL. Med 

bakgrund av EU-direktivet omarbetades MmL inför 2005 och en rad revideringar gjordes, 

dessa ändringar syftade främst till att implementera MmD:s regelverk i svensk nationell 

rätt. Regeringen föreslog med bakgrund utifrån direktivet att ett nytt brott, så kallat 

otillbörlig marknadspåverkan, skulle ersätta brottet otillbörlig kurspåverkan.
50

 Eftersom 

brottet omfattar en rad förfaranden konstaterade man att otillbörlig marknadspåverkan är 

en bredare och mer heltäckande definition.
51

  

I brottet otillbörlig marknadspåverkan enligt nu gällande 8 § MmL ingår alla förfaranden 

och handlingar som var kriminaliserade enligt den gamla ISL. Dessutom ingår de 

förfaranden som omfattas av MmD.
52

 Till skillnad från den gamla lagstiftningen 

innehåller direktivet inget krav på direkt uppsåt, man har istället valt att använda 

rekvisitet borde inse och MmL reviderades för att överensstämma med MmD:s 

definition.
53

 I direktivet räknas många olika olagliga förfaranden upp, alla dessa har inte 

implementerats i den svenska lagstiftningen. Enligt förarbetet kan detta härledas till att de 

kan vara relevanta i direktivet, men att de inte lämpar sig för lagtext.
54

  

3.4.1 Otillbörlig marknadspåverkan 

Förbudet som reglerar otillbörlig marknadspåverkan återfinns i 8 § MmL. Lagen 

innehåller flera subjektiva och objektiva rekvisit som måste uppfyllas för att ett straff ska 

kunna utdömas. Lagrummet återges i sin helhet nedan och rekvisiten analyseras därefter.  

8 § Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon 

inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella 

instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig 

marknadspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 

sex månader. Är brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga 

omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För 

otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars 

förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i 

första stycket. I dessa fall döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms inte 

till ansvar. 

                                                 
49 Se första genomförandedirektivet artikel 4 a-f och artikel 5 a-b 
50 Prop. 2004/05:142 s. 68 
51 SOU 2004:69 s. 192 
52 SOU 2004:69 s. 191 
53 SOU 2004:69 s. 92 
54 SOU 2004:69 s. 92 
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3.4.1.1 Ansvarssubjekt 

Lagen börjar med att stadga att det är den, det vill säga gärningsmannen som kan göra sig 

skyldig till brottet. Lagen gör emellertid ingen uppdelning i olika ansvarssubjekt utan 

stadgar att var och en som utför olovliga handlingar kan dömas till de straff som lagen 

anger.
55

 I fall som rör värdepappershandel och i synnerhet vid utnyttjande av 

handelsalgoritmer är det vanligen en professionell aktiehandlare eller day-trader som är 

ansvarssubjektet. 

3.4.1.2 Brottsplats 

Lagen försöker också att tydliggöra på vilken plats som gärningsmannen kan vidta de 

brottsliga handlingarna. Här har man valt en vid definition i form av handel på 

värdepappersmarknaden eller annars. När en person utnyttjar en handelsalgoritm sker 

detta nästan uteslutande på de reglerade marknaderna och handelsplatserna. Idag kan en 

aktiehandlare dessutom agera på många olika europeiska börser och MTF:er samtidigt. 

Enligt Samuelsson mfl bör värdepappersmarknaden ses som en sammanfattande 

benämning på primär- och sekundärmarknaden för aktier och andra värdepapper. 

Straffområdet innefattar dessutom all handel med finansiella instrument som är godkända 

för handel på minst en reglerad marknad i minst en medlemsstat.
56

 För att ett brott ska 

föreligga behöver emellertid transaktionen inte ske på värdepappersmarknaden, även 

andra förfaranden som utförs utanför marknaden kan falla in under rekvisitet, givet att de 

är ägnade att otillbörligen påverka marknaden.
57

 Formuleringen torde således innebära att 

den olovliga handlingen kan ske vart som helst. Detta är en skillnad från ISL där brottet 

otillbörlig kurspåverkan hade ett samband med värdepappersmarknaden.
58

  

3.4.1.3 Ägnat att 

För att ett brott ska föreligga krävs att förfarandet var ägnat att vilseleda eller påverka. 

Det innebär att gärningsmannens handling hypotetiskt sett skulle kunna vilseleda eller 

manipulera marknaden.
59

 För att brott ska föreligga krävs dock inte att handlingen 

faktiskt påverkande kursen eller vilseledde marknaden, det finns således inget så kallat 

effektrekvisit.
60

 Formuleringen ägnat att tydliggör följaktligen den abstrakta faran, att den 

typiskt sett skulle kunna leda till en viss effekt. Just när det gäller utnyttjande av 

handelsalgoritmer innebär det till exempel att en day-trader identifierar algoritmen som 

agerar på aktiemarknaden för att sedan utnyttja dess brister, för att tjäna pengar på ett 

visst finansiellt instrument. När detta genomförs finns risk att marknaden vilseleds av den 

”riggade kursen”. I förarbetena tydliggörs att handlingen presumtivt ska kunna få till följd 

                                                 
55 af Sandeberg (2002) s. 132 
56 Samuelsson mfl. (2005) s. 201 
57 Samuelsson mfl. (2005) s. 276 
58 Se 9 § ISL 
59 Samuelsson mfl. (2005) s. 280 
60 af Sandeberg (2002) s. 130 
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att marknaden som helhet ges en felaktig uppfattning.
61

 De handlingar som avses i lagen 

är sådana som till det yttre kan förefalla vara helt lovliga, men som utförs med en avsikt 

att påverka kursen eller marknaden.
62

 För att ett vilseledande av marknaden ska föreligga 

måste det pris som blir följden av den olovliga handlingen vid värdepappershandeln ha, 

eller skulle kunna tänkas ha blivit, missvisande eller bristfälligt. Det missvisande priset 

kan således medverka till att aktörerna på marknaden missuppfattar kursens riktighet. 

Även om handlingen ifråga inte får denna effekt på priset kan ett förfarande ändå varit 

ägnat att skapa den reaktionen. Vid tolkning av rekvisitet bör faran för en sådan olovlig 

effekt betraktas ur en allmän marknadssynvinkel.
63

 

3.4.1.4 Otillbörligt 

Rekvisitet otillbörligen understryker att endast marknadsoperationer som inte företas i 

laga ordning kan komma att utgöra otillbörlig marknadspåverkan.
64

 Det framkommer 

emellertid en rad tolkningssvårigheter kring begreppet otillbörlig. Ofta tillfaller det 

otillbörliga själva handlingen, och inte avsikten eller uppsåtet som åtgärden utförs med. 

Samuelsson mfl. betonar dock att en gärning ofta kännetecknas av någon form av 

bakomliggande avsikt eller syfte. Enligt förarbetet till ISL består det otillbörliga inte bara 

av den ekonomiska effekten som gärningsmannens handlande får. Man bör dessutom 

bedöma huruvida syftet eller motivet var att otillbörligt påverka priset eller inte.
65

 Ett 

visst agerande är således otillbörligt för att det som utgör otillbörligheten kan beskrivas 

som syftet med densamma.
66

 Just vid utnyttjande av handelsalgoritmer kan det 

otillbörliga falla både på det bakomliggande syftet och själva handlingen. Det kan till 

exempel vara en handling som avser att leda till att priset på ett finansiellt instrument 

ändras i en riktning som blir fördelaktig för gärningsmannens aktiehandel. 

Det blir således otillbörligt när syftet med värdepappershandeln främst är att åsamka 

skada eller förtjänst genom marknadsmanipulation.
67

 Det otillbörliga föreligger om 

gärningsmannens handlingar i sin helhet syftar till att skapa förtjänst på en kommande 

affär.
68

 När det gäller otillbörlighetsrekvisitet bör sannolikt varje icke motiverad 

extraordinär handling som syftar till att manipulera marknadspriset i en viss riktning 

kunna anses vara otillbörlig.
69

 Schedin betonar dock att marknadspåverkan inte alltid bör 

anses som otillbörlig. Stora köp- eller säljorder, som är koncentrerade till ett kort 

                                                 
61 Prop. 1995/96:215 s. 95 
62 Samuelsson mfl. (2005) s. 280 
63 Samuelsson mfl. (2005) s. 281 
64 Samuelsson mfl. (2005) s. 282 
65 Prop. 1995/96:215 s. 95 
66 Samuelsson mfl. (2005) s. 283 
67 Samuelsson mfl. (2005) s. 286 
68 Samuelsson mfl. (2005) s. 96 
69 Samuelsson mfl. (2005) s. 188 
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tidsintervall kan visserligen påverka priset, men behöver inte vara otillbörliga. Handlingar 

som sker inom godtagen marknadspraxis på området anses inte heller vara otillbörliga.
70

  

3.4.1.5 Påverka marknadspriset och vilseleda aktörer 

Formuleringen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella 

instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument tar 

fasta på de otillåtna handlingarna vid värdepappershandel. Även denna mening är allmänt 

formulerad och kan ge upphov till tolkningssvårigheter. Med marknadspris avses den 

noterade köpkursen, säljkursen och senast betald kurs. Vid handel med aktier och andra 

värdepapper på börserna finns det alltid en skillnad mellan noterade köp- och säljkurser. 

Den som påverkar någon av dessa kurser påverkar även marknadspriset på det 

värdepappret. Enligt förarbetet kan den som påverkar kurserna utan att ordern leder till ett 

avslut och den som påverkar kursen vid en enskild transaktion göra sig skyldig till 

otillbörlig marknadspåverkan.
71

 Enligt Samuelsson mfl. kan marknaden påverkas både 

direkt och indirekt. Vid direkt marknadspåverkan berörs just värdepapprets marknadspris. 

Om den noterade kursen påverkas av olagliga förfaranden och metoder får detta således 

konsekvenser även för det finansiella instrumentets marknadspris.
72

 Påverkan eller 

störningar i ett värdepappers markandspris kan relativt lätt uppkomma när en aktör 

utnyttjar, eller försöker att utnyttja en handelsalgoritm. När priset manipuleras genom en 

artificiellt skapad aktiekurs kan marknaden som helhet vilseledas av det felaktiga priset. 

Med andra villkor för handel åsyftas bland annat tillgång och efterfrågan. Typiskt sett 

påverkas även priset om tillgången eller efterfrågan påverkas. I förarbetet refererar man 

också till MmD som stadgar att påverkan på tillgång eller efterfrågan i sig också skulle 

kunna medföra en otillbörlig marknadspåverkan.
73

 Påverkan på dessa andra villkor brukar 

benämnas indirekt marknadspåverkan. I de allra flesta fallen ändras även marknadspriset 

när dessa faktorer berörs. Vid indirekt marknadspåverkan kan en aktör till exempel skaffa 

sig kontroll över illikvida finansiella instrument och på så vis påverka tillgången.
74

 

Formuleringen finansiella instrument är ett samlingsbegrepp för alla värdepapper som 

förekommer på värdepappersmarknaden.
75

 Vidare syftar orden påverka och vilseleda på 

de olovliga förfaranden som kan komma att utgöra otillbörlig marknadspåverkan. I 

förarbetet till lagen kan man utläsa att de olagliga manipulativa handlingar som åsyftas är 

signalerna i första genomförandedirektivet.
76

 Några exempel på sådana otillbörliga 

                                                 
70 Schedin (2007)  
71 Prop. 2004/05:142 s. 167 
72 Samuelsson mfl. (2005) s. 295 
73 Prop. 2004/05:142 s. 167 
74 Samulesson mfl. (2005) s. 295 
75 Samuelsson mfl. (2005) s. 288 
76 Prop 2004/05:142 s. 70 
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handlingar kan vara att en aktör skapar en falsk marknadsaktivitet eller registrerar falska 

affärer. Vid sådana ageranden kan marknadspriset komma att bli missvisande.
77

 

3.4.1.6 Oaktsamhet 

Lagens tillämpningsområde innefattar även oaktsamma förfaranden. Det innebär att en 

person som visserligen inte insåg att ett visst agerande var ägnat att otillbörligt påverka 

priset eller vilseleda marknaden kan dömas, givet att personen borde ha insett detta. 

Avsikten med formuleringen borde inse är att det ska ha samma innebörd som 

oaktsamhet.
78

 Jareborg anför just att när ett rekvisit binds samman på detta vis med 

formuleringar som har haft eller borde ha haft vetskap, får man förmoda att lagstiftarna 

åsyftar just oaktsamhet.
79

  

När det gäller brottets subjektiva sida innebär det följaktligen att den som påverkar 

kursen fast denne inser eller borde inse att förfarandet är vilseledande, kan dömas för 

otillbörlig marknadspåverkan. Detta gäller även om agerandet syftar till annat, till 

exempel att uppnå en skattefördel.
80

 Samuelsson mfl lyfter problematiken kring vilken 

nivå av oaktsamhet som egentligen bör anses vara standard. Man torde hamna på en 

expertstandard snarare än en normalstandard. Lagens formuleringar tycks nämligen vara 

anpassade efter professionella aktörers eventuella skadliga inverkan på allmänhetens 

förtroende för värdepappersmarknaden. En professionell aktör bör dessutom ha en 

långtgående undersökningsplikt kring de beteenden som förväntas av dessa aktörer.
81

 Det 

är vanligen professionella aktiehandlare som utnyttjar handelalgoritmer. Eftersom lagen 

är formulerad att även inkludera oaktsamhet, får utrymmet för misstag anses vara relativt 

litet för dessa aktörer. 

3.5 Rättsfall – otillbörlig marknadspåverkan 

Det finns ett 20-tal svenska rättsfall som berör otillbörlig marknadspåverkan. Inget av 

dessa berör algoritmhandel, men i två av fallen förs ett resonemang som får anses mycket 

intressant och applicerbart på uppsatsens frågeställning. Dessa rättsfall presenteras nedan. 

3.5.1 Avensia Innovation AB82 

Vid tre tillfällen under 2007 handlade en privatperson, som kallas KE, med aktier i 

Avensia Innovation AB (Avensia). Det är ett relativt litet bolag som är noterat på 

Stockholmsbörsen. Aktierna anses vara illikvida, vilket innebär att de inte omsätts i 

någon större utsträckning. KE köpte under två dagar på sig 117 000 aktier, vilket fick 

följden att aktiekursen steg från 2,92 kr till 3,60 kr. När kursen hade nått denna 

                                                 
77 Samuelsson mfl. (2005) s. 154 
78 Prop. 2004/05:142 s. 167 
79 Jareborg (2001) s, 331 
80 Prop 2004/05:142 s. 72 
81 Samuelsson mfl. (2005) s. 279 
82 Stockholms tingsrätt, B 17554-07, 2008-02-07 & Svea hovrätt, B 1991-08, 2009-03-12 
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toppnotering sålde han av hela aktieinnehavet, vilket gav honom en stor vinst. Vid ett 

annat tillfälle köpte han 50 000 aktier vilket ledde till att aktiekursen steg med 40 procent, 

han sålde då återigen till ett högre pris. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att KE:s 

förfarande var att anse som otillbörlig marknadspåverkan enligt 8 § MmL. Domstolen 

anförde att KE har handlat med aktien på ett sådant sätt att han drivit upp aktiens 

marknadspris, för att sedan kunna sälja av innehavet till en högre kurs. KE har alltså 

skapat en kurssvängning och utnyttjat den för egen ekonomisk vinning. Domstolen 

betonar att KE, med sin långa erfarenhet, var väl insatt i hur aktiemarknaden fungerar. 

Han var dessutom medveten om att aktiekursen i Avensis var relativt lätt att påverka. Han 

har således agerat i syfte att skapa en artificiell kurs och påverka marknaden. KE torde ha 

insett vad hans förfarande innebar, handlandet var således avsett att otillbörligen påverka 

marknadspriset och vilseleda marknadens aktörer. Han dömdes till villkorlig dom och 

dagsböter.  

3.5.2 XRF Analytical AB83 

En privatperson som kallas JF har under en period handlat stora positioner i aktien XRF 

Analytical AB (XRF) som är noterad på Aktietorget. Transaktionerna har dessutom 

utgjort en betydande del av omsättningen i aktien. Både tingsrätten och hovrätten anser 

att JF har lagt in köpordrar i syfte att skapa en ökad efterfrågan samt skapa och 

upprätthålla stigande aktiekurser. Detta för att förbättra sin egen förtjänst vid 

efterföljande aktieförsäljning. JF dömdes enligt 8 § MmL för otillbörlig 

marknadspåverkan, detta grundas på att han insåg eller borde ha insett att hans förfarande 

var olovligt. Transaktionerna företogs vidare i syfte att påverka marknaden, detta 

agerande får anses vara ägnat att otillbörligt påverka både marknadspriset och vilseleda 

marknadens aktörer. JF dömdes till villkorlig dom och dagsböter. 

3.5.3 Timber Hill84 

Hösten 2010 fick ett norskt rättsfall som rör marknadsmanipulation och algoritmhandel 

mycket stor uppmärksamhet världen över. Två norska aktiehandlare hade utnyttjat en 

handelsalgoritm från den amerikanska tradingfirman Timber Hill (TMB). Algoritmen var 

programmerad att handla efter vissa givna direktiv på den norska börsen. De tilltalade 

hade inte bara identifierat att det var en algoritm de handlade emot utan också 

systematiskt utnyttjat dess brister. Fallet togs upp av Oslo Tingsrätt i oktober 2010, rätten 

hade till uppgift att utreda om detta agerande var förenligt med lagen eller om det rörde 

sig om marknadsmanipulation
85

. Detta fall är relevant att lyfta fram här eftersom det är 

det enda i sitt slag. Domen baserades på den norska Verdipapirhandelloven (VphL), som i 

sin tur baseras på MmD. Den norska lagen omarbetades nämligen inför 2007, för att i 

likhet med MmL, stämma överens med direktivet. Vid bedömningen av fallet tog 

domstolen hänsyn till 3 kap. 8 § VphL, som reglerar marknadsmanipulation i Norge. 

                                                 
83 Stockholms tingrätt, B 15328-09, 2011-04-28 
84 Oslo Tingrett, 2010-10-12, nr: 10-094868MED-OTIR/05 
85 Brottet har fått benämningen marknadsmanipulation i Norge, se VphL 3 kap. 8 § 
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Lagen stadgar bland annat att transaktioner eller handelsordrar som ger, eller kan 

förväntas ge vilseledande signaler om utbud, efterfrågan eller pris anses som 

marknadsmanipulation. Inom marknadsmanipulation faller också transaktioner som 

skapar eller behåller en onormal prisnivå på ett finansiellt instrument.  

Den första tilltalade var Peder Veiby, en norsk student som vid 42 olika tillfällen under 

2007 och 2008 hade handlat med aktier. Den andra tilltalade var Svend Egil Larsen, en 

privat investerare och så kallad day-trader som under första halvåret av 2008 handlat 

aktier vid 30 olika tillfällen. De tilltalade kände inte varandra och har handlat med 

aktierna oberoende av varandra. 

Under 2007 och 2008 hade de båda, oberoende av varandra, handlat med fyra olika 

norska aktier som alla var mycket illikvida, vilket innebär att de inte har så stor 

omsättning på börsen. Vid ett par tillfällen hade Oslobörsens automatiska 

övervakningssystem varnat för de märkliga handelsmönstren som uppkom vid deras 

handel. En utredning tillsattes och börsen skulle granska vad prissvängningarna som 

systemet reagerade på orsakades av. Även den norska banken DnB Nor hörde av sig till 

börsen och meddelade att de märkliga händelserna hade påverkat bankens prissättning på 

derivat. När priserna inte var normala kunde DnB Nor inte agera som vanligt. 

De tilltalades motpart i de allra flesta aktieaffärerna var tradingfirman TMB som ingår i 

koncernen Interactive Brokers Group som specialiserar sig på automatiserad handel. 

Utredningen klassificerar TMB:s algoritm som en ”första generationens handelsalgoritm” 

vilket innebär att den lägger in köp- och säljorder under hela dagen för att tjäna pengar på 

spreaden
86

. TMB kontaktades av Oslobörsen flera gånger under den aktuella perioden och 

slutligen ändrade tradingfirman sin algoritm så att den inte skulle gå att manipulera lika 

enkelt som tidigare. 

Efter att utredningen var klar skickades frågan vidare till Finanstillsynet och Okokrim (de 

norska motsvarigheterna till FI och EBM). I oktober 2010 togs fallet slutligen upp av 

Oslo Tingsrätt. 

Rätten fann att Veiby och Larsen hade utnyttjat algoritmen och på så vis även 

manipulerat hela marknaden. Man menade att de tilltalade hane kunskap om algoritmen, 

hur den fungerade och när placerade ordrar. Genom vetskapen av detta lade de sedan in 

lämpliga ordrar så att kursen successivt steg/sjönk. När kursen till exempel hade nått en 

tillräckligt hög nivå sålde de av hela sitt innehav på en högre kurs än de köpt på, vilket 

gav dem vinst. Algoritmens reaktion var följaktligen föremålet för de tilltalades 

handlingar. De tilltalade menar däremot att de inte var de som ändrade kursen utan att det 

var TMB:s algoritm som utförde den egentliga marknadspåverkan. 

Rätten meddelade slutligen att Veiby och Larsens agerande inte var tillåtet utan att det 

faller in under marknadsmanipulation, enligt 3 kap. 8 § VphL. Vid bedömningen tog man 

även hänsyn till MmD och dess definition av marknadspåverkan. 

                                                 
86 Det var således en market making-algortim som aktiehandlarna utnyttjade. 
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Aktiehandlarna dömdes på grund av att de medvetet har framkallat en reaktion hos 

TMB:s algoritm och därefter själva agerat för att köpa eller sälja till ett förmånligare pris. 

De har alltså gjort en förtjänst på kurssvängningar som de själva har skapat. Rätten ansåg 

att det inte kan vara ett legitimt och accepterat handelsmönster eftersom konsekvensen 

blev att marknaden och dess aktörer vilseleddes. Veiby och Larsen dömdes slutligen till 

fängelse i 120 respektive 90 dagar. 





 

4. Sammanfattning och avslutande 
anmärkningar 

I detta avslutande kapitel kommer jag att redovisa de slutsatser som kan härledas från den 

presenterade teorin. Utifrån dessa slutsatser kommer sedan uppsatsens frågeställning att 

försöka besvaras. 

I uppsatsen har jag försökt att belysa hur den nya algoritmhandeln fungerar, vilka 

problem den kan skapa för marknaden samt det börsrättsliga regelverk som har till syfte 

att skydda marknaden och dess aktörer. Trots ett gediget börsrättsligt regelverk 

uppkommer olika former av marknadsmissbruk och manipulation ändå. Tekniken har 

möjliggjort att nya avancerade program som handlar med aktier har vuxit fram. Dessa 

handelsalgoritmer är dock inte alltid fulländade utan besitter både brister och luckor. 

Dessa brister drar en del av marknadens aktörer också nytta av. I det norska rättsfallet 

lyfts problematiken kring algoritmhandeln och dess påverkan på marknaden fram. Här 

tydliggörs att den maskindrivna handeln kan leda till att kurser ”riggas” och marknaden 

vilseleds. Fallet är också intressant eftersom domen från Oslo Tingsrätt bygger på samma 

direktiv som den svenska lagen. Frågan som ställs i denna uppsats är om det ska anses 

vara förenligt med den svenska lagstiftningen att utnyttja handelsalgoritmerna på 

värdepappersmarknaden? 

Det ska påpekas att det är förenat med vissa svårigheter att ex ante fastställa vart den 

egentliga gränsen går mellan det tillåtna och otillåtna när det gäller handel på 

värdepappersmarknaden. Det finns få rättsfall och praxisen kring hur lagstiftningen ska 

tolkas är följaktligen inte lika välutvecklad som inom andra juridiska områden. Trots 

detta är det viktigt är försökta tydliggöra vart gränsen går och om utnyttjande av 

handelsalgoritmerna faller inom det tillåtna eller otillåtna. 

När det gäller regleringen av otillbörlig marknadspåverkan tycks både EU:s direktiv och 

den svenska lagstiftningen vara synnerligen generellt formulerade. Däremot framträder en 

rad skillnader vid en jämförelse mellan MmL och MmD. Den svenska lagen samstämmer 

inte fullt ut med MmD och första genomförandedirektivet. Precis som man stadgade i 

förarbetet till MmL har den svenska lagen omarbetats för att bättre samstämma med EU:s 

direktiv. MmL är trots detta betydligt mer generell och saknar exempel och 

detaljförklaringar som finns i MmD. I förarbetet talar man om att de uppräkningar och 

signaler som stadgas i direktiven inte lämpar sig att ha med i svensk lagtext. Detta torde 
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avsevärt försvåra tolkningen och bedömningen av ett manipulationsfall. Nu får man nöja 

sig med att förarbetet konstaterar att alla förfaranden som omfattades av ISL och som 

återfinns i direktiven även inkluderas i 8 §. 

Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan är en så kallad straffrättslig regel. 

Domstolarnas bedömning i de rättsfall som finns, fokuserar därför på om de objektiva 

rekvisiten i paragrafen är uppfyllda, samt om dessa rekvisit kan anses ha en subjektiv 

täckning. Några av rekvisiten i lagrummet får betraktas som relativt heltäckande. 

Rekvisiten värdepappersmarknaden, marknadspris och finansiella instrument täcker väl 

in det som berör algoritmhandeln. 

Betydligt svårare är det att tolka de betydelsefulla rekvisiten ägnat att, otillbörligen och 

borde inse. Rekvisit som är mycket viktiga för att kunna fälla en aktiehandlare för 

otillbörlig marknadspåverkan i samband med utnyttjande av handelsalgoritmer. I de 

svenska rättsfallen som presenterades hittade två aktiehandlare ett flertal aktier där kursen 

kunde manipuleras relativt lätt. Samma resonemang kan appliceras på algoritmhandeln. 

När en algoritm utnyttjas identifierar gärningsmannen först algoritmen som handlar (eller 

dess handelsmönster). Han eller hon kan sedan urskilja dess strategi och dra nytta av de 

brister som algoritmen har i sin orderläggning. Genom manipuleringen drivs aktiekursen 

vanligen upp till onormalt höga/låga nivåer och en artificiellt ”riggad” kurs skapas. Den 

som förstår sig på algoritmens förprogrammerade strategi och direktiv kan således 

otillbörligen tjäna stora summor pengar på att skapa det pris som är mest fördelaktigt för 

den enskilde aktiehandlaren ifråga. 

Eftersom lagrummet inte innehåller något effektrekvisit torde det räcka med en handling 

(i detta fall ett utnyttjande) som hypotetiskt skulle kunna leda till att priset förändras, för 

att rekvisitet ska vara uppfyllt. Eftersom lagstiftaren också anser att borde inse är att 

likställa med oaktsamhet minskar acceptansen för oaktsamma beteenden och förfaranden. 

Det tycks dessutom vara så att man förväntar sig en större kunskap om marknaden (och 

färre accepterade manipulativa handlingar) från de professionella aktörerna, till exempel 

day-traders. Utifrån rättspraxis kan man nämligen utläsa att domstolen tar hänsyn till lång 

erfarenhet på värdepappersmarknaden, om gärningsmannen är väl insatt i hur 

aktiemarknaden fungerar samt om man insåg vad handlingarna kunde få för 

konsekvenser. 

Som slutsats finner jag att utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappersmarknaden 

sannolikt bör falla inom det som lagen kallar otillbörlig markandspåverkan. Handlingar 

som syftar till att dra nytta av handelsalgoritmen för att till exempel skapa eller ”rigga” 

aktiekurser bör inte anses vara tillåtna. Dessa förfaranden kan leda till att marknaden och 

dess aktörer manipuleras och vilseleds. Om de objektiva rekvisiten i 8 § MmL är 

uppfyllda, samt om dessa rekvisit kan anses ha en subjektiv täckning bör aktiehandlaren 

som utför dessa transaktioner dömas för otillbörlig marknadspåverkan. 
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Förfaranden som innebär att handelsalgoritmer utnyttjas bör inte betraktas som legitima 

och accepterade av värdepappersmarknaden och samhället. Detta eftersom det både kan 

påverka värdepappernas marknadspris och leda till att marknadens aktörer vilseleds. 
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