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Summary 

This essay interprets and systematizes the ban on market manipulation with 

a particular focus on the communication-based form. The interpretation and 

systematizing of the ban calls for an operationalization of economic theory 

and empirical evidence through the setting of a critical assimilation doctrine. 

The essay also investigates the multifaceted concept of information. The 

securities markets regulation of market manipulation is characterized by 

offensive efficiency, whereas criminal law has more of a defensive 

character. To this date, the defensive need has been of more use than the 

offensive in market manipulation offenses.  

 

The ban on communication based price manipulation is somewhat of a 

problem area in the Swedish legal system due to the complexity of the legal 

analysis and the investigation, but also because of certain shortcomings and 

ambiguities in the regulations. The conclusion is that the legal situation in 

many ways is unclear since there are no court decisions and in-depth 

investigations into communication based price manipulation in the Swedish 

legal system.  
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Sammanfattning 

I uppsatsen tolkas och systematiseras förbudet mot kursmanipulation med 

särskilt fokus på den särpräglade kommunikationsbaserade formen. För att 

tolka och systematisera förbudet sker en operationalisering av ekonomisk 

teori och empiri genom uppställandet av en kritisk assimilationslära. I 

uppsatsen utreds även det mångfacetterade informationsbegreppet. Den 

värdepappersrättsliga regleringen av marknadsmissbruksbrotten är präglad 

av ett offensivt effektivitetstänk, medan straffrätten har en mer defensiv 

prägel. Till dags dato har det defensiva behovet vägt tyngre än det offensiva 

vid marknadsmissbruksbrott. 

 

Förbudet mot kommunikationsbaserad kursmanipulation är något av ett 

problemområde i svensk rätt på grund av komplexiteten i den rättsliga 

bedömningen och utredningen, men även på grund av vissa brister och 

oklarheter i regelverket. Slutsatsen blir att rättsläget i många avseenden är 

oklart då det saknas praxis och djuplodande utredningar om den 

kommunikationsbaserade kursmanipulationen i den svenska rätten.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

För att förstå förbudet mot kursmanipulation är det viktigt att först få en 

inblick i kapitalmarknadens funktion. På kapitalmarknaden, där 

värdepappersmarknaden innefattas, ges olika aktörer möjlighet att allokera 

kapital till verksamheter som kan ge avkastning, fördela inkomster över tid, 

samt sprida det risktagande som är förknippat med företagande mellan ett 

större antal aktörer.1 Det är i denna kontext olika former av 

marknadsmissbruk aktualiseras. 

 

I takt med att kapitalmarknaden blivit mer komplicerad har möjligheterna att 

missbruka den ökat. Marknadsmissbruksbrotten utgörs idag av dels 

insiderhandel, som innebär att en aktör handlar på information som inte är 

allmänt känd på marknaden och kursmanipulation, som innebär att en aktör 

på marknaden manipulerar priset på en finansiell produkt.2 

Kursmanipulation är i sin tur ett samlingsbegrepp som innefattar brotten 

otillbörlig marknadspåverkan i 8 § MmL och svindleri i 9 kap. 9 § BrB. 

Kursmanipulation kan även delas in i två former: informationsbaserad 

kursmanipulation och marknadskraftsbaserad kursmanipulation, varav det 

är den förstnämnda som står i fokus för denna uppsats. Information, som är 

ett mångfacetterat begrepp, har en framträdande roll på 

värdepappersmarknaden och delas i doktrinen upp i dels 

transaktionsinformation och dels kommunikationsinformation. 

Transaktionsinformation kan tänkas vara information som påverkar 

prisbildningen av en finansiell produkt medan kommunikationsinformation 

är extern information i vilken form som helst.3  

 

                                                
1 Eklund & Stattin, 2016, s. 17 f. 
2 Eklund & Stattin, 2016, s. 19. 
3 Knuts, 2010, s. 6 f. 
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Den kommunikationsbaserade kursmanipulationen, som alltså är en 

särpräglad form av kursmanipulation, går kort sagt ut på att någon sprider 

information som otillbörligen påverkar en värdepapperskurs. Ämnets 

teoretiska sida är sparsamt behandlat inom den juridiska doktrinen och som 

visas i avsnitt 3.3.1 föreligger även vissa lagstiftningstekniska brister, vilka 

vållar problem för rättstillämparen. Ämnet verkar också i ett rättsligt 

vakuum.   

 

Ovanstående kan läsas som att ämnet skulle vara av mindre 

straffrättsjuridisk relevans eller möjligen sakna aktualitet. 

Finansinspektionens statistik över inledda ärenden de senaste tio åren vittnar 

dock om ungefär 140 årliga fall av misstänkt kursmanipulation, vilket alltså 

står i bjärt kontrast till antalet åtal och fällande domar.4 Genom internets 

intåg och användningen av sociala medier har plattformarna för att 

missbruka marknaden ökat dramatiskt, vilket sätter press på lagstiftningen. 

Samtidigt finns farhågor om att den här typen av brottslighet kommer att 

öka än mer framöver i takt med det ökade intresset för olika typer av 

börsforum.5 Förbudet mot kursmanipulation är alltså relevant i en ökande 

grad och på ett flertal olika nivåer.  

 

Åtgärder på kursmanipulationsförbudets område är inte helt oproblematiska 

och aktualiserar flertalet frågor, varav en blir att utröna vilka beteenden som 

är önskvärda respektive icke önskvärda på marknaden. Samtidigt måste det 

också fastställas vilken grad av detaljstyrning som är önskvärd utan att 

marknadens effektivitet hämmas, vilket öppnar upp för vissa regulatoriska 

intressekonflikter.6  

 

                                                
4 Finansinspektionens statistik över påbörjade utredningar som överlämnats till åklagare 
mellan åren 1998-2015. 
5 Se exempelvis Jensen, 2015, där kammaråklagare Jan Leopoldson uttalar sig om ett fall 
med två läkarstudenter misstänkta för kommunikationsbaserad kursmanipulation. De två 
läkarstudenterna har nu åtalats och rättegång väntar i höst.  
6 Mer om regulatoriska intressekonflikter i avsnitt 1.3.2. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att systematisera och tolka 

förbudet mot kursmanipulation, med särskilt fokus på den särpräglade 

formen kommunikationsbaserad kursmanipulation. Förbudet aktualiserar 

vissa problemområden som kommer redogöras för. För att tolka och 

systematisera förbudet krävs en förståelse för dynamiken mellan inom- och 

utomjuridiska faktorer, förutom en traditionell rekvisittolkning. Frågan om 

ekonomisk teori och empiri fordrar ett omfattande metodavsnitt, vilket 

ligger inom ämnets natur. Det krävs också en utredning om informationens 

roll i kursmanipulationsfrågor, vilket blir särskilt aktuellt när den 

kursmanipulerande gärningsmannen är en privatperson. En frågeställning 

kan då ställas upp enligt följande: 

• Vilka problemområden aktualiseras vid tolkning och systematisering 

av det kommunikationsbaserade kursmanipulationsförbudet? 

• I vilken mån kan ekonomisk teori och empiri beaktas i den juridiska 

argumentationen? 

• Hur ska begreppet information förstås i sammanhanget och vilken 

roll spelar informationen när den otillbörligt kursmanipulerande 

gärningsmannen är en privatperson?  

 

1.3 Metod och perspektiv 

Metoden för denna uppsats är främst rättsdogmatisk då det övergripande 

syftet är att systematisera och tolka förbudet mot kursmanipulation. 

Rättsdogmatikens syfte kan sägas vara att rekonstruera en rättsregel med 

utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna för att finna gällande 

rätt. I praktiken innebär det ofta ett sökande efter svar i lagstiftning, praxis, 

förarbeten och i den juridiska doktrinen.7 I vissa fall blir det dock svårt att 

fastställa vad som de facto är gällande rätt. För att uppnå en ändamålsenlig 

tolkning och systematisering blir det då av vikt att beakta förbudets kontext, 
                                                
7 Kleineman, 2013, s. 21. 
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vilket i detta fall blir kunskap om värdepappersmarknadens abstrakta och 

konkreta aspekter. Med detta menas de teorier om marknadens 

funktionssätt, men även de empiriska kunskaper om den miljö i vilken 

värdepappersmarknadsrätten verkar.8 En huvuduppgift blir då att presentera 

tolkningsargument från den utomjuridiska kontexten för att fastställa 

gällande rätt.   

 

Inom den ekonomiska forskningen finns en omfattande teoribildning kring 

kapitalmarknadernas funktionalitet, vilken utgör en viktig bakgrund till den 

bakomliggande juridiska regleringen. Det är dessa teoretiska och empiriska 

aspekter som utgör den kontext i vilken förbudet mot kursmanipulation 

existerar. Knuts konstaterar att juridiken bör vara kontextuell och att god 

rättsdogmatik är verklighetsförankrad, vilket innebär att 

rättsvetenskapsmannen måste behärska utomjuridiska kunskapsperspektiv.9  

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ekonomisk forskning skiljer sig 

från juridisk reglering främst genom att det inom den ekonomiska 

forskningen måste visas att vissa sakomständigheter och förhållanden 

föreligger. Adam Smiths tal om den osynliga handen10 och laissez-faire-

uppfattningen11 blir alltså ett främmande element när det kommer till 

juridisk reglering. För den juridiska regleringens vidkommande räcker det 

att det finns skäl att anta att en viss måluppfyllelse kommer ske genom en 

viss reglering. I händelse av att att den ekonomiska forskningen skulle vara 

splittrad är det lagstiftarens roll att välja de argument som anses vara 

starkast och sedan presentera en, enligt lagstiftaren, ändamålsenlig 

reglering. Detta oavsett om det innebär att en reglering i efterhand kan visa 

sig bygga på felaktiga premisser.12  

 

                                                
8 Se vidare avsnitt 2. 
9 Knuts, 2010, s. 29.  
10 Den osynliga handen är ett uttryck för en tankegång där den kollektiva ordning i 
samhället gynnas av de enskildas nyttomaximering. 
11 Laissez-faire är en uppfattning inom den ekonomiska forskningen att individer och 
företag fritt ska få bestämma hur de ska använda sina resurser utan statens inblandning.  
12 Eklund & Stattin, 2016, s. 29 f.  
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1.3.1 Assimilering 

För att utnyttja externa perspektiv om motiv och miljö i de rättsdogmatiska 

delarna av uppsatsen krävs att de externa kunskapsperspektiven tar steget in 

i rättsdogmatiken, vilket sker genom operationalisering av de externa 

kunskapsperspektiven och uppställandet av en assimilationslära.13 Det är 

dock inte helt oproblematiskt att okritiskt föra in externa 

kunskapsperspektiv i rättsdogmatiken då rättsdogmatiken riskerar att bli 

överkontextualiserad. Å andra sidan riskerar en alltför kritisk inställning till 

externa perspektiv att göra rättsdogmatiken underkontextualiserad.14 

Följaktligen bör en kritisk granskningsprocess vara av största vikt. Ett sätt 

att assimilera teorierna om marknadens funktionssätt blir genom brukandet 

av rättsekonomin. Rättsekonomin handlar om att försöka förstå 

rättsordningen utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vilket innebär en tolkning 

av alla handlingar i ekonomiska termer. Rättens roll i samhällsekonomin blir 

således av största intresse.15 Genom rättsekonomin frångås principen om 

rätten som ett slutet system och öppnar för en assimilation av ekonomisk 

kunskap i rättsdogmatiken.16 Det är dock viktigt att göra skillnad mellan 

teorierna om marknadens funktionssätt och ekonomiska realiteter i form av 

empirisk kunskap. De ekonomiska realiteterna sorteras snarare in i 

rättsdogmatiken under sakens natur. Knuts menar dock att det är viktigt att 

denna assimilering av det konkreta kontextuella kunskapsperspektivet inte 

får ske utan en kritisk lyhördhet, på grund av det divergerande 

kunskapsperspektivet mellan normativ dogmatik och empirisk kunskap.17 

Detta bör gälla även på ett mer allmänt plan vid ett tillämpande av 

avvikande kunskapsperspektiv.   

 

                                                
13 Knuts, 2010, s. 29.  
14 Knuts, 2010, s. 49 f.  
15 Dahlman m.fl., 2002, s. 9. 
16 Knuts, 2010, s. 51. Användandet av rättsekonomin i rättsdogmatiken är måhända mer 
kontroversiellt och öppet för diskussion än vad som görs gällande i denna uppsats. Ovan 
ska mer ses som en möjlighet och ett förslag på assimilering av utomjuridiska 
kunskapsperspektiv än en faktisk realitet. Diskussion om assimileringens faktiska 
tillämpning ligger utanför ramen för denna uppsats.    
17 Knuts, 2010, s. 58.  
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1.3.2 Lagtolkning 

Som visas i avsnitt 3.1 är den värdepappersrättsliga regleringen av 

marknadsmissbruksbrotten präglad av ett effektivitetstänk och bygger i stor 

utsträckning på civilrättsliga bestämmelser. Således uppstår en regulatorisk 

intressekonflikt mellan värdepappersmarknadsrättens offensiva 

effektivitetsbehov och straffrättens defensiva behov, kopplat till 

legalitetsprincipens starka ställning i svensk rätt.18 

 

I bjärt kontrast till den svenska, defensiva, straffrättsliga traditionen har 

EUD utvecklat en mer offensiv syn på straffrätten.19 Ibland kolliderar dessa 

olika synsätt, vilket kan leda till problem vid en EU-konform tolkning.20 

Något som aktualiseras i denna uppsats är den EU-rättsliga 

tolkningspåverkan som ryms inom ordalydelsen för 

kursmanipulationsbestämmelsen. Om flera alternativ ryms inom 

ordalydelsen ska domstolen tillämpa det alternativ som är mest EU-

konformt. Knuts menar här att offensiviteten och defensiviteten 

sammanjämkas i det nationella förbudet mot kursmanipulation på grund av 

förbudets kontext, vilket leder till en funktionell och förutsägbar 

lagtolkning.21 Detta innebär att konflikten snarare är av teoretiskt än 

praktiskt intresse. 

 

1.4 Material och forskningsläge 

Uppsatsen grundar sig främst på svenska rättskällor i enlighet med den 

rättsdogmatiska hanteringen av ämnet som förts fram ovan. Då 

kursmanipulationsförbudet bygger på ett EU-direktiv har även viss EU-rätt 

behandlats då denna varit relevant. Ämnet kursmanipulation har behandlats 

styvmoderligt inom den svenska doktrinen och ledning har därför sökts 
                                                
18 Se Jareborg, 2001, s. 70 f. för en beskrivning av offensiv kontra defensiv 
lagtolkningsmetod. Mer om legalitetsprincipen i avsnitt 3.2.1 och 3.3.1. 
19 Knuts, 2010, s. 143ff.  
20 Asp m.fl., s. 47. 
21 Knuts, 2010, s. 179 ff.  



 

 12 

inom visst internationellt material. Främst har det, i de delar det varit 

relevant för den nationella regleringen, återkommande refererats till 

finlandssvenske Knuts22. Hans doktorsavhandling om kursmanipulation på 

värdepappersmarknaden förefaller vara det enda nordiska verket inom 

ämnesområdet. I kursmanipulationsförbudets abstrakta och konkreta del har 

viss internationell doktrin inom ekonomins område använts för att ge en 

kontextuell bakgrund till förbudet. Svensk doktrin, som inte har direkt 

beröring med frågeställningen, har använts i de fall det varit av intresse för 

uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsningar 

Handeln på aktiemarknaden sker normalt på en primär- och 

sekundärmarknad. Primärmarknaden aktualiseras då en aktie emitteras för 

första gången, medan handel på sekundärmarknaden sker i redan utgivna 

värdepapper. I denna uppsats är det den senare marknaden som är av 

intresse. Kursmanipulation har vissa beröringspunkter med EKMR och 

otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen (2008:486).23 Dessa 

beröringspunkter lämnas dock utanför detta arbete av utrymmesskäl. Samma 

bedömning görs om kursmanipulation i förhållande till tryck- och 

yttrandefrihet. Uppsatsen fokuserar på brottsbeskrivningsenlighetens 

objektiva sida, vilket innebär att frågor om personlig culpa tillmäts mindre 

vikt.24 Olika subjekt på marknaden har olika möjligheter till manipulation av 

värdepapperskurser. Några tänkbara subjekt är exempelvis emittenter av 

värdepapper, aktieanalytiker, samt journalister inom finansvärlden.25 

Samtliga dessa subjekt träffas av olika angränsande lagstiftningar, 

disciplinnämnder och interna riktlinjer som ligger utanför ramen för denna 

uppsats. Istället kommer fokus ligga på gruppen privata investerare då dessa 

                                                
22 Advokat och professor i värdepappersmarknadsrätt vid Helsingfors universitet.  
23 Se Knuts, 2010, s. 107-141 för analys av EKMR främst utifrån ett legalitetsperspektiv. 
24 Se Asp m.fl., s. 178 ff. för diskussion och förklaring av relationen mellan gärningsculpa 
och personlig culpa. 
25 Knuts, 2010, s. 267-288. 
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utgör en gärningsmannakategori som tydligt synliggör problematiken med 

informationens roll.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen fortsatta framställning är indelad enligt följande. Först 

presenteras kursmanipulationens bakomliggande abstrakta och konkreta 

kontext i form av ekonomisk teori och empiri. I efterföljande del presenteras 

konkretiserande EU-rätt och svensk rätt, sedan följer ett kapitel särskilt om 

kommunikationsbaserad kursmanipulation. I den avslutande delen ges 

perspektiv på det anförda, en slutsats samt ett kort avsnitt om de lege 

ferenda. Värt att notera är att analys sker löpande genom uppsatsen och är 

alltså inte förpassat enkom till den avslutande delen. Den avslutande delen 

blir följaktligen mer lik en sammanfattning av det anförda än ett 

konventionellt analys- och diskussionskapitel.  
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2 Den ekonomiska 
dimensionen 

Lagstiftaren har tvingats resonera kring ekonomisk teoribildning vid 

reglering av värdepappersmarknaden och då främst i form av teorier kring 

informationsasymmetrier och teorin om den effektiva marknaden kontra 

behavioristisk teoribildning.26 För att tolka och systematisera vad som de 

facto är vilseledande information förutsätts en viss förståelse för 

informationens roll i det finansiella systemet, samt den kontext i vilken 

information ges.27  

 

2.1 Information och 
transaktionskostnader 

Värdet av korrekt information är centralt inom det finansiella systemet. 

Marknadsmissbruksbrotten och regler kring informationsgivning är därför 

essentiella på värdepappersmarknaden.28 För att priset på en finansiell 

produkt ska bli rätt på värdepappersmarknaden krävs att relevant 

information är allmänt känd bland marknadens aktörer. Givet att 

informationen är behäftad med fel, är irrelevant eller bristfällig riskeras dels 

ekonomisk skada i form av ofördelaktiga affärer, men även att förtroendet 

för marknaden minskar och de noterade företagens möjlighet att allokera 

pengar försvåras. Informationen får således direkta realekonomiska följder 

för samhället.29  

 

I det här läget aktualiseras också frågor om transaktionskostnader, det vill 

säga kostnader som rör införskaffandet och bearbetandet av information 
                                                
26 Knuts, 2010, s. 31 ff. och Härkönen, 2013, s. 76. 
27 Knuts, 2010, s. 48. 
28 SOU 2000:11 s. 267 ff.  
29 af Sandeberg, 2002, s. 26 f. 
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samt övriga kostnader som föreligger innan ett avtalsslut på 

värdepappersmarknaden kan ske. För att marknaden ska fungera 

tillfredsställande krävs alltså att potentiella köpare får korrekt information. 

Akerlof30 beskrev genom sin citronteori31  informationsbehovet på 

marknaden och risken för negativa urvalsprocesser som hotar 

marknadseffektiviteten och i längden även marknadens existens.32 På en 

marknad där säljaren anses ha ett informationsövertag gentemot köparen 

kommer osäkerheten gentemot exempelvis ett bolags värdering att påverka 

transaktionskostnaderna negativt. Då köparen inte kan veta vilka bolag vars 

information är manipulerad eller inkorrekt kommer köparen diskontera 

risken att få en citron genom att betala ett lägre pris. Följaktligen kommer 

bolag av högre kvalitet välja att inte söka riskkapital på 

värdepappersmarknaden då det erbjudna priset inte återspeglar bolagets 

egentliga värde. Kvar på marknaden blir säljare av dåliga bolag, som anser 

att det diskonterade priset ändock är fördelaktigt, vilket i sin tur leder till en 

marknad främst bestående av citroner. Som synes skapas en ond spiral med 

ett kollektiv av köpare som kommer kräva ytterligare rabatt desto större 

andel av marknaden som består av citroner. Ju större diskrepans mellan 

köparens och säljarens information om objektet desto sämre kommer 

marknaden att fungera och desto snabbare kommer marknaden att bli 

illikvid.33  

 

Akerlofs citronteori är intressant i den mening att den frångår den för tiden 

förhärskande bilden av en ultraliberalistisk maxim om frånvaro av 

intervention och ingrepp på marknaden. Akerlof utmålar marknaden såsom 

varken perfekt eller effektiv, utan pekar istället på behovet av 

                                                
30 Nationalekonom tillika mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till 
Alfred Nobels minne. 
31 En citron är i USA en beteckning på en begagnad bil av dålig kvalitet, därav teorins 
namn. 
32 Akerlof, 1970, s. 488 ff. Akerlof applicerade sin teori om informationsasymmetrier på 
marknaden för begagnade bilar. Teorin går dock att applicera även på andra marknader, 
såsom värdepappersmarknaden, se af Sandeberg, 2002, s. 29 och Härkönen, 2013, s. 77. 
33 Akerlof, 1970, s. 488 ff. Se även Härkönen, 2013, s. 76 f., för en applicering av teorin på 
värdepappersmarknaden.  
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marknadsreglering för att stävja informationsasymmetrier.34 Citronteorin har 

varit populär inom nordisk värdepappersmarknadsrätt, där rättslig 

intervention i marknaden använts för att råda bot på 

informationsasymmetrier. Genom att råda bot på den osäkerhet 

informationsassymetrier åsamkar värdepappersmarknaden minskar risken 

för marknadens aktörer och förtroendet ökar ett bolags värdering och 

därmed tillhörande finansiella produkter. Med ett ökat förtroende följer 

också en ökad marknadseffektivitet.35 

 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som förklarar korrelationen 

mellan marknadsobjektets pris och värdet av information. Enligt EMH är 

priset på ett värdepapper resultatet av all väsentlig information som finns 

tillgänglig på marknaden och att aktörer på marknaden agerar rationellt.36 

Med information menas all historisk information såsom tidigare prisrörelser 

i aktien, publik information såsom kvartalsrapporter och analyser, men även 

insiderinformation.37 Avhängigt hur effektivt informationen återspeglas i 

aktiens pris kan en marknad betecknas som effektiv i stark, halvstark eller 

svag form, varav de flesta mogna värdepappersmarknader är att betrakta 

som halvstarka.38 Teorin ger uttryck för ett marknadsliberalistiskt 

förhållningssätt och har haft stor inverkan på nordisk 

värdepappersmarknadsrättslig reglering.39 Ju effektivare en marknad är 

desto lägre kommer transaktionskostnaderna vara och all information 

kommer vara konstant tillgänglig för aktörer på marknaden.40 Grundsynen 

att investerare agerar rationellt får till följd att eventuell irrationalitet, om 

                                                
34 af Sandeberg, 2002, s. 29.  
35 Knuts, 2010, s. 32 f.  
36 Fama, 1970, s. 383-417. 
37 Byström, 2014, s. 196. 
38 Se exempelvis De Ridder & Råsbrant, 2009, s. 95-110, Samuelsson, 1991, 84 f. och 
Härkönen, 2013, s. 275 f.  
39 Knuts, 2010, s. 40f.  
40 af Sandeberg, 2002, s. 29. 
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sådan skulle existera på marknaden, är slumpmässigt fördelad och därför får 

en neutral marknadspåverkan.41 

 

2.3 Behavioral Finance 

I motsats till EMH menar den behavioristiska finansiella ekonomiska 

teoribildningen att investerare som utgångspunkt inte är rationella och att 

det existerar ett stort antal anomalier som EMH inte kan förklara. BF 

inriktar sig främst på att förklara människors beteende utifrån empirisk data 

och kritiserar de antaganden som den traditionella rättsekonomin grundar 

sig på.42 Teoribildningen uppstod genom en kombination av 

beteendepsykologi och finansiell ekonomi och är framförallt ett resultat av 

Kahnemans och Tverskys banbrytande artikel från 1979 där de påvisar att 

människor i en risksituation tenderar att ta mer risk för att undvika förluster 

än för att maximera vinster, så kallad förlust- och riskaversion.43 Synsättet 

gick stick i stäv med den för tiden förhärskande teorin om den rationelle 

investeraren då BF empiriskt kunde visa att irrationaliteten snarare än 

rationaliteten var förhärskande på marknaden. Då irrationaliteten antogs 

vara systematisk kunde den systematiseras enligt olika mönster där 

förlustaversion gavs en mer central roll.44 Black identifierade ytterligare en 

anomali då han fann att en stor grupp investerare på marknaden agerade på 

externa påverkansfaktorer, noise, i form av rykten, skvaller och annat 

ovidkommande som en rationell investerare inte skulle befatta sig med.45 

Ytterligare aspekter av BF är att individer anses ha en begränsad 

självkontroll samt ett begränsat självintresse. Med den begränsade 

självkontrollen menas att människor tenderar att fatta beslut som rent 

objektivt är långsiktigt dåligt för dem själva, exempelvis tobakskonsumtion 

och dåliga kostvanor. Det begränsade självintresset visar sig i att människor 
                                                
41 Knuts, 2010, s. 41. 
42 Korling & Zamboni, 2013, s. 194. 
43 Kahneman & Tversky, 1979, s. 263-292. 
44 Knuts, 2010, s. 44. Se även Shefrin, 2000, s. 3 ff. som undersöker investeringsprocesser 
kopplade till heuristiska fördomar, det vill säga beslut grundade på synes tillfredsställande, 
men ofullständiga beslutsunderlag.  
45 Black, 1986, s. 529-541. 
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tenderar att uppvärdera beteenden som är rättvisa, även om det sker på 

egennyttans bekostnad.46  

 

2.4 Prisbildningsmekanismen 

Prisbildningen på värdepappersmarknaden är beroende av utbudet och 

efterfrågan av en viss produkt. Produkterna blir i sin tur bärare av 

information vid handeln på marknaden.47 Samtidigt är det okontroversiellt 

att hävda att interna påverkansfaktorer såsom orderläggning och avslut 

också bidrar till prisbildningen. Detsamma gäller för externa faktorer, såsom 

exempelvis analyser och makroekonomisk data. Den kommunikativa 

kursmanipulationen faller under den externa påverkansfaktorn och innebär 

en rubbning av den naturliga prisbildningen. 

                                                
46 Korling & Zamboni, 2013, s. 193 f. 
47 af Sandeberg, 2002, s. 26. 
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3 Regelstrukturen 

3.1 Rättspolitisk bakgrund till förbudet 
mot kursmanipulation 

En effektiv kapitalallokering förutsätter att det ständigt pågående 

informationsflödet omvandlas till priser. Då priserna fungerar som 

informationsbärare är det av stor vikt att inte prisbildningsfunktionen 

manipuleras genom otillbörliga metoder, vilket skulle rubba prisets 

informationsbärande funktion.48 Regleringen av värdepappersmarknader 

vilar på i huvudsak tre av varandra beroende motiv. Dessa består i 

upprätthållandet av en effektiv och likvid marknad, främjandet av en 

naturlig prisbildning på värdepappersmarknaden samt upprätthållandet av 

marknadens förtroende.49 Även stävjandet av informationsassymetrier har 

varit en viktig utgångspunkt inom den nordiska 

värdepappersmarknadsrätten.50 Det är främst stävjandet av 

informationsassymetrier som aktualiseras vid en reglering av 

kommunikationsbaserad kursmanipulation, men även marknadens 

förtroende. 

 

3.2 EU-reglering 

Det nuvarande svenska förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan har sin 

grund i en samling EU-rättsliga direktiv som presenterades 2013 under 

FSAP.51 I MAD artikel 5 föreskrivs att otillbörlig marknadspåverkan ska 

                                                
48 Samuelsson m.fl., 2005, s. 153.  
49 Se prop. 2004/05:142 s. 40f. samt MAD preambel (2), (12) och (15). 
50 Se avsnitt 2.1. 
51 I FSAP ingick dels MAD, men även stöddirektivet 2003/125/EG om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera 
investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter, första 
genomförandedirektivet, samt direktiv 2004/72/EG om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, 
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förbjudas, samtidigt som det uppställs ett krav på tillnärmning av 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Definitionen av vad som ska 

förbjudas nämns i artikel 1(2).  

 

Av de tre kategorier av otillåtna förfaranden som nämns i artikel 1(2) a)-c) 

står den kommunikationsbaserade kursmanipulationen att finna i c). 

Otillbörlig kommunikationsbaserad marknadspåverkan definieras som 

”Spridning [...] av information som ger eller kan förväntas ge falska eller 

vilseledande signaler om finansiella instrument, även spridning av rykten 

och falska eller vilseledande nyheter, om personen [...] insåg eller borde ha 

insett att den var falsk eller vilseledande. När journalister verkar i sin 

yrkesroll skall spridning av sådan information bedömas [...] med hänsyn till 

regler som är tillämpliga på deras yrke, såvida inte dessa personer direkt 

eller indirekt erhåller fördel eller vinning genom att sprida informationen i 

fråga.” I samma artikel exemplifieras sedan ett typexempel av otillbörlig 

marknadspåverkan genom ”Att ta positioner i ett finansiellt instrument och 

utnyttja en [...] tillgång till [...] medier genom att yttra sig om det finansiella 

instrumentet [...] och därefter dra nytta av den påverkan dessa yttranden får 

på priset på det finansiella instrumentet utan att samtidigt ha offentliggjort 

intressekonflikten på ett korrekt och effektivt sätt.”. Exemplifieringen utgör 

ett så kallat scalping-beteende och är kanske det främsta typexemplet på 

kommunikationsbaserad kursmanipulation.52 Tillägget till artikel 1(2) 

stadgar att ”Definitionen på otillbörlig marknadspåverkan skall anpassas så 

att den även kommer att omfatta nya handelsmönster som i praktiken utgör 

otillbörlig marknadspåverkan.”. Detta gör att lagstiftaren ställs inför 

uppgiften att antecipera framtida otillåtna handelsmönster som kan tänkas 

falla under bestämmelserna om kursmanipulation. Det värdeöppna tillägget 

blir problematisk sett till den nationella straffrättsliga kontexten med 

legalitetsprincipens krav på förutsebarhet. Den bakomliggande 

                                                                                                                        
definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över 
personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av 
personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner.  
52 Knuts, 2010, s. 268. 
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värdepappersmarknaden och dess funktion blir således av extra stort 

intresse.   

 

Relationen mellan information och kurspåverkan tas ej upp direkt i MAD. 

Rent semantiskt ges dock vissa antydningar om informationens 

kurspåverkande roll i artikel 1(2) c), som talar om information som ”ger 

eller kan förväntas ge” vilseledande signaler om finansiella instrument. I 

och med MAD kunde ett spridande av information ske även utanför 

värdepappersmarknaden, vilket närmast liknar brottsbeskrivningen för 

svindleri53 i 9 kap. 9 § BrB.  

 

Utöver MAD har det antagits tre genomförandedirektiv, varav det första 

genomförandedirektivet är det som är av störst intresse när det kommer till 

kommunikationsbaserad otillbörlig marknadspåverkan. I direktivet 

framkommer ytterligare signaler och bedömningsgrunder för när ett 

beteende är att betrakta som otillbörligt i artikel 5 a) och b). Signalerna i sig 

behöver dock inte nödvändigtvis innebära att en otillbörlig 

marknadspåverkan har skett, utan ska istället beaktas av berörda parter vid 

ett eventuellt fall av otillbörlig marknadspåverkan. Signalerna kräver 

ytterligare moment eller syfte för att anses vara otillbörliga.54  

 

3.2.1 MAD och legalitetsprincipen 

Vid en tolkning av MAD framstår skrivningen av förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan som något främmande ur en svensk straffrättslig 

tolkning. Hur en svensk kriminalisering bör se ut styrs i mångt och mycket 

av legalitetsprincipen och dess krav på retroaktivitetsförbud, föreskriftskrav, 

förbud mot obestämdhet och förbud mot analogier.55 Regleringen av 

otillbörlig marknadspåverkan i MAD blir därför något främmande i och 

med de många signaler och bedömningsgrunder som stadgas i texten. Enligt 

                                                
53 Mer om svindleris förhållande till otillbörlig marknadspåverkan i avsnitt 3.4. 
54 Prop. 2004/05:142, s. 69. 
55 Asp m.fl., 2013, s. 45 f. 
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Knuts ska de tolkas som en förteckning över samt precisering och 

exemplifiering av normgivarens värdeöppna definitioner, men inte som en 

uttömmande lista.56 Följaktligen skiljer sig MAD rent lagstiftningstekniskt 

från den svenska regleringen. 

 

3.3 Svensk reglering 

Nämnda direktiv som behandlar otillbörlig marknadspåverkan har 

införlivats i svensk rätt genom 8 § MmL. Brottet är en del av 

specialstraffrätten, vilket är mer utav lagstiftningsteknisk karaktär.57 

Bestämmelsen är uppdelad i två stycken, varav det första lyder: ”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 [...] eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av 

sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan [...]”. Det andra 

stycket lyder: ” [...] 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. [...]”. Medan första stycket stadgar ett uppsåtsbrott motsvarar 

andra stycket ett oaktsamhetsbrott.  

 

I MAD och det första genomförandedirektivet exemplifierades beteenden 

och signaler som kunde vara otillbörlig marknadspåverkan. Detta var något 

som det inte togs fasta på i den svenska regleringen utan den rätten tillkom 

istället domstolarna.58 Lagtexten utformades också i mer generella termer än 

direktiven, vilket skulle göra det möjligt att fånga in de anteciperade 

handelsmönstren i tillägget till MAD artikel 1(2). Den generiska 

beskrivningen i MmL har genom implementeringen således fått en mer 

traditionell straffrättslig skrivelse. Lagstiftaren gick också längre än 

                                                
56 Knuts, 2010, s. 192 f.  
57 Asp m.fl., 2013, s. 24.  
58 Prop. 2004/05:142, s. 167. Alternativet till en straffrättslig reglering var en helt eller 
delvis självständig administrativ reglering, vilket ett antal EU-länder anammade.  
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direktiven i och med att det inte stadgades något vinningssyfte vid 

informationsspridningen.59  

 

Brottet är enligt det första styckets lydelse konstruerat med abstrakt 

faredelikt60 genom ”ägnad att”-formuleringen. Detta får till resultat att 

gärningen i sig lämnas odefinierad och tvingar domstolen att göra en slags 

möjlighetsbedömning om beteendet som skapar information har påverkat 

marknadspriset på det finansiella instrumentet på ett otillbörligt sätt. 

Gärningen i sig kan till det yttre verka helt ordinär, medan gärningsmannens 

bakomliggande syfte kan leda till att handlandet blir otillbörligt. Följderna 

av det otillåtna handlandet blir att aktiens pris blir missvisande och bristande 

som värdemätare för bolaget och bringar någon form av kollektiv 

missuppfattning. Prissättningens roll som värdemätare begränsas således.61 

Även om åtgärden inte får denna effekt på priset kan syftet likväl ha varit att 

påverka det, vilket leder till att ett otillbörligt handlande ägt rum. Domstolen 

får i det här läget pröva gärningsmannens syfte utifrån verklig insikt och 

undersökningsplikt.62 

 

Enligt 8 § MmL finns inget direkt uppsåtskrav utan det räcker med att 

gärningsmannen inser eller borde inse att ett visst förfarande är ämnat att 

otillbörligt påverka priset.63 Följaktligen skiljer sig bestämmelsen från 

svindleriförbudet i 9 kap. 9 § BrB, vars förhållande till 8 § MmL behandlas 

mer utförligt i avsnitt 3.4.  

 

3.3.1 Otillbörlighetsrekvisitet och 
legalitetsprincipen 

Då lagstiftaren valt en mer generisk skrivning av förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan ter sig bestämmelsen abstrakt och svårtillämpad. Det 
                                                
59 Prop. 2004/05:142, s. 72. 
60 För beskrivning av faredelikt, se Asp m.fl., 2013, s. 100 f. 
61 Samuelsson, 2002, s. 880.  
62 Samuelsson, m.fl., 2005, s. 281. 
63 Prop. 2004/05:142, s. 214 f.  
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väsentliga med bestämmelsen blir hur formuleringen ”otillbörligen” ska 

definieras. Enligt propositionen ska otillbörligheten förstås som 

vilseledande eller kursmanipulativa förfaranden som saknar legitimt syfte.64 

Liksom ovan anfört om legalitetsprincipen och MAD i avsnitt 3.2.1 uppstår 

en rad rättssäkerhetsproblem när det kommer till tolkningen av 

otillbörligheten. Utgångspunkten är att gärningsrekvisitet är värdeöppet, 

vilket innebär att förbudets tillämpningsområde är oklart och att det 

svårligen går att fastslå vilka beteenden som är tillåtna respektive inte 

tillåtna.65  

 

Vid en första anblick verkar ”legitimt syfte” vara mer utav en moralisk 

utsaga än straffrättslig information, vilket av uppenbarliga skäl är 

problematiskt. Gränserna för vad som utgör ett brott eller ej är inte tydligt 

definierade varken i lagtexten, förarbetena eller i de bakomliggande 

direktiven och får därmed anses vara mer flytande i avsaknad av tydlig 

vägledning. Rent hypotetiskt uppstår exempelvis ett problem om en 

gärningsman, vars handlande rent objektivt är otillbörligt, presenterar ett 

alternativt legitimt syfte till sitt handlande. Rättstillämparen står då inför en 

problematisk situation. En legaldefinition av otillbörligheten hade 

visserligen inneburit ökad förutsägbarhet men istället skapat problem med 

de anteciperade handelsmönster som nämns ovan, samt öppnat för 

möjligheten av ett enklare kringgående av regleringen. En legaldefinition 

hade således inneburit en risk att hamna i otakt med samhällets förändringar 

och det måste därför anses oundvikligt att låta domstolen styra över 

utvecklingen av otillbörlighetsrekvisitet. Värdeöppenheten leder snarare till 

att förbudets kontext ges större betydelse. Dessvärre finns få rättsfall att 

tillgå på marknadsmissbrukets område där domstolens metodval kan sägas 

skapa förutsebarhet.  

 

                                                
64 Prop. 2004/05:142, s. 72.  
65 Cavallin, 2002/03, s. 251 ff. Cavallin resonerar kring otillbörlighetsrekvisitet i det 
tidigare förbudet mot otillbörlig kurspåverkan i lag (1991:980) om handel med finansiella 
instrument som upphävdes i och med MmL. Resonemanget bör dock ha bäring även på 
dagens reglering då förbuden har stora likheter, jfr Prop. 2004/05:142, s. 72 ff. 
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Obestämda och abstrakta rekvisit leder, förutom till legalitetsproblem, enligt 

en rättsekonomisk synvinkel även till effektivitetsproblem. Rekvisiten 

medför en lagtolkningsrisk som skadar prisbildningen och likviditeten på 

marknaden samt får transaktionskostnaderna att öka. Det är dock viktigt att 

poängtera att otillbörlighetsrekvisitet inte är något unikt i svensk rätt. 

Cavallin gör en jämförelse med häleribrottet i 9 kap. 6 § BrB, som använder 

rekvisitet ”otillbörlig vinning”. En viktig skillnad mellan de båda brotten 

blir att det finns en tämligen vedertagen referensram när det kommer till 

brottsbalksbrotten, som saknas när det kommer till handel med finansiella 

instrument.66 

 

Ageranden vars utförande är förenligt med godtagen marknadspraxis och 

företas av legitima skäl faller utanför det sanktionsvärda området, vilket 

framkommer av MAD artikel 1(2) andra stycket. Även om reservationen 

och tillämpningsföreskriften inte följts upp i den språkliga lydelsen av det 

svenska förbudet stadgas det i proposition att ett förfarande i enlighet med 

godtagen marknadspraxis som företas av legitima skäl faller utanför det 

straffbara området.67 För att underlätta för domstolarna i bedömningen av 

vad som är att betrakta som godtagen marknadspraxis kan de finna ledning i 

Finansinspektionens beslut om godtagande av praxis.68 Finansinspektionen 

ska enligt 18 § MmL publicera dessa beslut. Att notera är dock att till dags 

dato har något sådant beslut ännu inte publicerats, vilket kan verka 

försvårande för domstolarna.  

 

3.3.2 Oaktsam otillbörlig marknadspåverkan 

Genom oaktsamhetsbrottet i 8 § andra stycket MmL omfattar förbudet mot 

otillbörlig marknadspåverkan förfaranden som visserligen gärningsmannen 

inte insett varit otillbörliga, men ”borde inse”. Avsikten med formuleringen 

är inte att det ska ha någon annan innebörd än den mer klassiska 

                                                
66 Cavallin, 2002/03, s. 275 f. 
67 Prop. 2004/05:142, s. 167. 
68 Prop. 2004/05:142, s. 167 f. 
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formuleringen ”oaktsamhet”.69 Frågan uppstår dock vilken nivå av 

oaktsamhet som krävs. Samuelsson, Afrell, Cavallin och Sjöblom menar att 

aktsamhetsstandarden konstrueras utifrån en normal professionell aktör på 

marknaden då MmL har udden riktat mot professionella aktörers handlande 

på marknaden. Därmed torde oaktsamhetsformuleringen stadga en tämligen 

långtgående undersökningsplikt innan ett oaktsamhetsbrott kan bli aktuellt 

för en icke-professionell aktör på marknaden.70 

 

3.4 Otillbörlig marknadspåverkan och 
svindleri 

Otillbörlig marknadspåverkan enligt 8 § MmL ligger nära det allmänna 

brottet svindleri i 9 kap. 9 § BrB, vilket öppnar upp för eventuell 

brottskonkurrens vid ett förfarande som faller in under båda 

bestämmelserna. Svindleribrottets definition ges i paragrafens första stycke, 

som lyder ”Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider 

vilseledande uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan 

egendom, döms för svindleri [...]”, vilket gör att bestämmelsen mest liknar 

de informationsbaserade typerna av otillåten marknadspåverkan. 

Bestämmelsen är i den svenska rättsordningen en del av den kriminaliserade 

informationsspridningen som beskrivs i direktiven.71 För straffbarhet krävs 

att uppgifterna lämnats i syfte att påverka priset på produkten samt att direkt 

uppsåt föreligger till den felaktigt lämnade informationen. Enligt 

bestämmelsens andra stycke krävs inte något syfte att påverka priset för en 

visst angiven snävt begränsad personkrets, som faller utanför ramen för 

denna uppsats. Då svindleri kräver direkt uppsåt och har en straffskala som 

är strängare än den för otillbörlig marknadspåverkan har lagstiftaren uttalat 

sig om att det framstår som mest naturligt att, om alla rekvisit uppnås, åtala 

en gärningsman för i första hand svindleri och inte otillbörlig 

                                                
69 Prop. 2004/05:142, s. 167.  
70 Samuelsson m.fl., 2005, s. 279 f.  
71 Prop. 2004/05:142, s. 70. 
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marknadspåverkan. Om exempelvis det direkta uppsåtsrekvisitet saknas kan 

åtal för otillbörlig marknadspåverkan bli aktuellt.72 Återigen aktualiseras 

dock frågan om otillbörlighetsformuleringen i 8 § MmL. Då formuleringen 

saknas i svindleribestämmelsen uppstår frågan om svindleri utgör en 

otillbörlighet i sig, vilket borde vara den rimliga förklaringen av 

rättssäkerhetsskäl då det enda som skiljer bestämmelserna åt är frågan om 

direkt uppsåt. Samtidigt ställer legalitetsprincipen, som ovan anförts, upp ett 

analogiförbud, vilket gör att svindleribestämmelsen med större tveksamhet 

kan anses innehålla ett otillbörlighetskrav. Detta skulle göra att 

bestämmelsen mister sin koppling till doktrinen om marknadsmissbruk. Då 

bestämmelsen, som ovan anförts, likväl är en del av den kriminaliserade 

informationsspridningen som beskrivs i direktiven finns även 

legalitetsmässiga skäl att behandla bestämmelsen på samma sätt som 8 § 

MmL. Hur förhållandet mellan de båda bestämmelserna de facto ser ut är 

som visat inte helt klarlagt och återigen aktualiseras bristen på praxis och 

erforderliga utredningar. 

                                                
72 Prop. 2004/05:142, s. 72. 
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4 Särskilt om 
kommunikationsbaserad 
kursmanipulation 

Förbudet mot den informationsbaserade varianten av kursmanipulation, som 

alltså omfattar kommunikationsbaserad kursmanipulation, går som tidigare 

anfört något förenklat ut på att någon sprider vilseledande eller falsk 

information om ett värdepapper. För en uttolkare av förbudet blir det 

oundvikligt att inte komma in på frågan om betydelsen av kontextuell 

kunskap om förbudets miljö. En avgörande fråga blir alltså i vilken mån 

informationen påverkar värdepapperskurserna vilket öppnar för en 

förankring av den kontextuella miljön kopplat till den rättsdogmatiska 

tolkningen. 

 

4.1 Informationsbegreppet 

Informationsbegreppet kan ses som en allmängiltig beteckning för den 

kunskap eller det innehåll av värde som överförs vid olika slags 

kommunikation. Det kan också innefatta en viss mängd fakta eller 

upplysningar i allmänhet. Informationen syftar då på det innehåll som 

förmedlas mellan parterna. Informationen skiljer sig mot kunskapen då 

denna i ett kvalitativt hänseende ses som något mer än endast besittandet av 

information.73 

 

Lagstiftaren har dessvärre inte fört något längre resonemang om 

informationsbegreppet i förarbetena till MmL. Ledning kan dock sökas i 

propositionen till gamla insiderlagen (1990:1342), där information benämns 

som en samlingsbeteckning för kunskaper, uppgifter och vetande av vilket 
                                                
73 Samuelsson m.fl., 2005, s. 184 f.  
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slag som helst, som omfattar alla typer av uppgifter oberoende av dess 

karaktär.74 Samuelsson m.fl. menar att resonemanget kan appliceras på 

MmL.75 

 

Informationen kan sägas vara nödvändig för att kunskap ska uppnås. Rent 

praktiskt kan tänkas att det finns dels en objektiv och dels en subjektiv form 

av information. Den objektiva formen kan då vara ett empiriskt faktum på 

värdepappersmarknaden, medan den subjektiva formen kan vara ett 

meddelande som har för avsikt att övertala. Hur informationen sen förstås 

av mottagaren aktualiserar frågor om reception och källkritik.76 Det faktum 

att lagstiftaren inte resonerat i dessa termer torde öppna för ytterligare 

tillämpningssvårigheter av den kommunikationsbaserade 

kursmanipulationen. Rimligen borde subjektiv information förklädd i en 

objektiv form träffas av förbudet, medan den objektiva formen mer 

svårligen faller in under förbudet. Vid en otillbörlighetsbedömning av 

information bör en domstol rimligen kunna se till den kontext i vilken 

informationen lämnats och göra en slags helhetsbedömning. Frågan är i 

dagsläget endast av teoretiskt natur då en rättslig helhetsbedömning ännu 

inte skett.     

 

4.2 Juridiken och prisbildningen på 
värdepappersmarknaden  

I NJA 2013 s. 987 behandlade HD bland annat frågan om juridikens 

förhållningssätt till prisbildningen på värdepappersmarknaden och 

kontextens roll i rättsdogmatiken.77 Den tilltalade friades med hänvisning 

till att prisbildningen i aktien visserligen hade störts men att förfarandet inte 

kunde anses som otillbörligt då prisbildningen i illikvida aktier per se inte 
                                                
74 Prop. 1999/2000:109, s. 81.  
75 Samuelsson m.fl., 2005, s. 186. 
76 Se vidare i asvnitt 4.2.1. 
77 Fallet rörde marknadskraftsbaserad kursmanipulation, som inte står i fokus för denna 
uppsats. Fallet kan dock användas för att skapa en förståelse för rättsdogmatiken och 
problematiken på marknaden.  
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sker effektivt. HD gör alltså en straffrättsligt defensiv tolkning av förbudet 

mot otillbörlig marknadspåverkan, även om förfarandet de facto hade 

skadliga effekter på prisbildningen. Fallet visar på vikten av förbudets 

kontext, i det här fallet både den abstrakta kontexten i form av EMH men 

även den konkreta i form av prisbildning på värdepappersmarknaden.  

 

4.2.1 Det straffbara området 

För att sammanfatta det straffbara området för kommunikationsbaserad 

kursmanipulation krävs det att ett förfarande hotar den fria prisbildningen 

eller bidrar till informationsassymetrier på marknaden. Utifrån 

bedömningen i NJA 2013 s. 987 är det möjligt att argumentera för att det 

också krävs ett visst mått av trovärdighet för att informationen ska falla 

inom förbudets område. En gärningsman kan då svårligen lastas för 

irrationalitet hos andra aktörer. Det går också att argumentera för att HD 

genom avgörandet slår fast att det krävs en viss nivå av källkritik hos 

mottagaren av informationen, vilket borde ses som oproblematiskt. Ansvar 

för spridandet av uppenbart oriktig information kan då svårligen lagföras 

enligt marknadsmissbrukslagstiftningen då en domstol har att utgå från hur 

en rationell investerare skulle bearbeta informationen.78 Enligt BF blir det 

sättet att resonera orätt då ett stort antal förfaranden och typer av 

information faller utanför förbudets område, samtidigt som det rent 

empiriskt visats att en stor grupp investerare, om inte alla, de facto beter sig 

irrationellt på marknaden. HD:s defensiva resonemang sker alltså på svajig 

ekonomiteoretisk grund. En möjlig anledning till att både lagstiftaren, och 

HD i fallet NJA 2013 s. 987, resonerar i termer av EMH kan vara att 

teoribildningen är lätt att ta till sig. Den förklarar på ett konkret sätt hur 

marknaden ser ut och hur människor beter sig, till skillnad från BF, som mer 

är en samling anomalier och inte presenterar en generell hypotes. En fara 

med ett okritiskt resonerande i termer av EMH riskerar, förutom att leda till 

argumentationsfel, i förlängningen även att leda till rättssäkerhetsproblem.  

                                                
78 En rationell investerare skulle inte låta sig påverkas av noise, jfr avsnitt 2.3. 
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4.3 Typförfaranden av kursmanipulation 

Det kanske mest klassiska typförfarandet av kommunikationsbaserad 

kursmanipulation är, som ovan nämnt, scalping. Förfarandet går typiskt ut 

på att gärningsmannen tar positioner i ett värdepapper för att sedan prata 

upp priset genom någon form av kommunikationsmedel. En spegelvänd 

variant av scalping går under benämningen trash and cash och innebär att 

gärningsmannen tar korta positioner i ett värdepapper för att sedan prata 

ned priset.79 Det faktum att det, som ovan anförts, inte existerar något 

vinningskrav i kombination med att det heller inte existerar något 

transaktionskrav öppnar upp för svåra bedömningar och avgränsningar mot 

yttrandefrihet.80 Det är även möjligt att tänka sig scenarier där en aktör 

pratar ned en aktiekurs i avsikt att köpa sig aktier till ett lägre ingångspris.  

 

4.4 Privatpersoners kursmanipulation 

De plattformar som står till buds för privatpersoner att manipulera 

värdepapperskurser från är av naturliga skäl främst sociala medier. För att 

det ska bli aktuellt med kommunikationsbaserad kursmanipulation krävs att 

förbudsrekvisiten är uppfyllda, vilket blir problematiskt när det kommer till 

faredeliktet som behandlas i avsnitt 3.3 och argumentation grundad på 

EMH. Domstolen har att bedöma om den lämnade informationen typiskt sett 

är ägnad att påverka marknadspriset på ett otillbörligt sett, vilket blir svårt 

att kombinera med en lagstiftning som är starkt influerad av EMH-

tankegodset. En rationell investerare borde svårligen låta sig influeras av en 

privatpersons information kring ett värdepapper. Det måste vara väsentligt 

enklare att påvisa om en viss effekt uppnåtts eller ej än att visa att ett 

agerande typiskt sett leder till en viss effekt på den effektiva marknaden. 

                                                
79 Knuts, 2010, s. 268.  
80 Dessa ligger dock utanför ramen för denna uppsats.  
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Domstolen har dock att utgå från faredeliktet då ett påvisande att en viss 

effekt uppnåtts hade resulterat i en argumentation där manipulation 

presumerats. Domstolen måste resonera kring om ett visst agerande typiskt 

sett leder till ett visst resultat, vilket blir problematiskt med tanke på den 

ringa vägledning som finns att tillgå och frågor om den lämnade 

informationens roll vid prisbildningen. Som visat i avsnitt 2.3 existerar det 

irrationella investerare även utifrån ett EMH-perspektiv, vilket öppnar upp 

för att även privatpersoner kan lagföras för kommunikationsbaserad 

kursmanipulation. Ett mer marknadsliberalt sätt att se på saken blir att de 

irrationella investerarnas handel bidrar till en naturlig prisbildning, vilket 

måste innebära att informationsassymetrier ej blir ett ovälkommet inslag på 

marknaden. Detta blir dock inte aktuellt sett till lagstiftarens resonemang 

kring upprätthållandet av förtroendet för marknaden och stävjandet av 

informationsassymetrier. Förhoppningsvis kommer viss klarhet att bringas i 

och med den kommande, uppmärksammade, rättegången mot två 

aktiebloggande läkarstudenter.81 

 

                                                
81 Se Linnér, 2016. Rättegång hålls troligen till hösten. 
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5 Avslutning 

5.1 Tillämpningsproblematik, syfte och 
slutsatser 

I denna uppsats har marknadsmissbruksförbudet tolkats och systematiserats 

utifrån det kommunikationsbaserade förbudet mot kursmanipulation. 

Genom presenterandet av förbudets kontext ges en förståelse för den 

grundläggande tillämpningsproblematik som föreligger. En tillämpning av 

förbudet blir beroende av en korrekt assimilering av den utomjuridiska 

kunskapen. Genom att identifiera olika intressekonflikter ges en grund för 

tillämpningen och det kan konstateras att straffrättens defensiva behov till 

dags dato har vägt tyngre än värdepappersmarknadsrättens offensiva dito. 

Att aktörer som utför kommunikationsbaserad kursmanipulation ej påförs 

ansvar är inte önskvärt och kan leda till att förtroendet för marknaden 

minskar. När det kommer till tolkningen av förbudet framstår det som 

svårtillämpat på grund av de många olika problemområdena. Ovan har olika 

problemområden presenterats, såsom otillbörlighetsformuleringen, som 

leder till vissa rättssäkerhets- och effektivitetsproblem samt 

brottskonkurrensen mellan otillbörlig marknadspåverkan i MmL och 

svindleribestämmelsen i BrB. Även informationens roll har problematiserats 

och utretts. Det är dock svårt att dra några generella tolkningsslutsatser på 

grund av den bristande förekomsten av praxis och doktrin.  

 

Slutsatsen blir att rättsläget i många avseenden är oklart vid en tolkning och 

systematisering av förbudet. Som ovan anförts finns möjligheten att 

assimilera utomjuridiska perspektiv in i rättsdogmatiken, men ej okritiskt. 

Informationen spelar en avgörande roll i förbudet och då det är en 

privatperson som är gärningsman blir det om möjligt än svårare att lagföra 

för misstänkt otillåtna förfaranden. Vad som utgör tillåtna förfarande och 

vilka som är illegitima är inte helt fastställt. Något som däremot står klart är 
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att förbudet mot den kommunikationsbaserade kursmanipulationen 

aktualiserar svåra rättsliga bedömningar, vilket i kombination med ett 

komplext regelverk antagligen är orsakerna till att den 

kommunikationsbaserade kursmanipulationen ej varit föremål för mer 

diskussion, både i rättssalen och bland akademiker.  

 

5.2 De lege ferenda 

I och med det delvisa införandet av MAR och MAD II i svensk lagstiftning 

den 3 juli 2016 kommer vissa ändringar i MmL ske, även om MAR är direkt 

tillämplig från och med införandedatumet.82 Bland annat kommer fler 

finansiella instrument än idag omfattas av förbudsregleringen. Detsamma 

gäller för ett antal marknader som idag är att betrakta som oreglerade.83 I 

övrigt väntas inga större ändringar av de aspekter av den 

kommunikationsbaserade kursmanipulationen som redogjorts för i denna 

uppsats.  

                                                
82 Prop. 2015/16:120, s. 43. 
83 Prop. 2015/16:120, s. 30. 
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