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Sammanfattning 

 
Svårigheten med att bestämma vilka metoder som är otillbörliga på 

den finansiella marknaden beror på att det finns många olika sätt att 

påverka den. Marknadsmissbruksdirektivet föreskriver i artikel 1.2. 

att transaktioner ska vara vilseledande eller skapa fixering av prisni-

vån ett värdepapper. Dessa stadganden är föremål för tolkning efter-

som det inte bland annat inte uttrycks hur länge prisnivån behöver 

vara fixerad. EU-domstolens avgörande i IMC fastställde att det inte 

krävs att prisnivån är fixerad en viss tid för att anses otillbörlig vilket 

innebär att varje situation får bedömas enskilt. 

 

Högfrekvenshandeln och dess påstådda samband med otillbörlig 

marknadspåverkan åskådliggör problematiken vilken består av att 

konsekvenserna inte alltför sällan jämförs med informationsövertag 

och inte vad det egentligen är, ett verktyg som gör det möjligt att 

agera fort. Utifrån detta kan det diskuteras huruvida det är otillbörligt 

att agera fortare än andra aktörer. Rättvisan mellan aktörerna och 

deras inbördes förhållande kommer till uttryck i Timber Hill-domen 

vilket även belyser dynamiken på marknaden mellan en höghastig-

hetsdators algoritm och en aktör.  

 

Praxis visar hur lagen tillämpas och återspeglar svårigheterna i be-

dömningen av otillbörlig marknadspåverkan som består av att en 

handlings intention behöver preciseras i efterhand och samtidigt sys-

tematisera olika handlingar och dess faktiska verkan. Det blir en 

komplex uppgift för domstolen att ex ante fastställa syftet och de 

påverkande omständigheter som föreligger. Exempelvis kan en viss 

handelsstrategi utgöras av en del otillbörlighet men en helhetsbe-

dömning av syftet kan rättfärdiga den.  

 

För underlättande av gränsdragning av begreppet otillbörlig mark-

nadspåverkan skulle utvidgad användning av orsakssamband använ-

das och beaktande av andra faktorer som styrker det otillbörliga be-

teendet. Exempel på sådana kan vara när handel sker vid vissa tid-

punkter som är avgörande för priset på ett värdepapper. 
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Förkortningar  

 

  

BrB  Brottsbalk (1962:700). 

CFD Contract for difference vilket betyder att 

det finns en överenskommelse att utbyta 

skillnaden i värdet i en finansiell tillgång. 

Det sker mellan kontraktet öppnas och 

stängs.  

Direktivet        Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-

siderhandel och otillbörlig marknadspå-

verkan (marknadsmissbruk).  

FI Finansinspektionen.  

HFT High Frequency Trading (Högfrekven-

shandel). 

JT Juridisk Tidskrift. 

LSE  London Stock Exchange (Londonbörsen). 

MmL Lag (2005:377) om straff för marknads-

missbruk vid handel med finansiel-

la instrument (marknadsmissbrukslagen). 

MTF MTF, Multilateral trading facility, be-

skrivs i lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden 5 § p 12 enligt följande: 

handelsplattform: ett multilateralt han-

delssystem (Multilateral Trading Facility, 

MTF) inom EES som drivs av ett värde-
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pappersinstitut eller en börs och som 

sammanför ett flertal köp- och säljintres-

sen i finansiella instrument från tredje 

man – inom systemet och i enlighet med 

icke skönsmässiga regler – så att detta le-

der till avslut. Exempel på sådana han-

delsplattformer är Aktietorget och First 

North. Ett grundläggande krav för att en 

handelsplattform ska kallas MTF är att 

dessa ska vara tillgängligt för mer än en 

part.
1
 

NTS Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (ges ut 

i Danmark). 

VpmL Lag (2007:528) om värdepappersmarkna-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Mats Beckman, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson, Regelverk på värdepappers-

marknaden – kunskap för finansiell rådgivning, Liber, Stockholm 2008, s 41. 
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1. Inledning 
 

Definitionen av en marknad är att varor byter ägare med varandra.
2
 

Begreppet aktiehandel omfattar köp och försäljning av värdepapper; 

aktier, konvertibler och teckningsoptioner vilket är det som åsyftas 

med värdepappersmarknaden.
3
 

 

Skälen till att agera otillbörligt på den finansiella marknaden är 

många och det ekonomiska intresset bör sannolikt vara det mest 

grundläggande av dem alla. Problemet bottnar i att den finansiella 

marknaden uppnår dess ändamål genom att rättvisa och transparens 

dominerar och störs detta och informationssymmetrier uppstår upp-

når inte marknaden dess syfte.  

 

Till skillnad från argumentet för att insiderhandel skapar en mer 

verklig prisbild är otillbörlig marknadspåverkan är ett steg bort från 

den verkliga prisbilden.
4
 Allmänhetens förtroende för värdepap-

persmarknaden är en bidragande faktor till regleringen av den finan-

siella marknaden. Uppmärksamheten kring den så kallade högfre-

kvenshandeln, även kallad algoritmhandel och robothandel, har varit 

stor. Algoritmhandel innebär att en dator programmeras att reagera 

och agera på marknaden på ett visst sätt efter vissa parametrar med 

hög hastighet. I uppsatsen kommer denna typ av handel refereras 

som högfrekvenshandel. Det är därför intressant att diskutera mora-

liska och rättsliga aspekter av högfrekvenshandel. Ska en dator vars 

algoritm är programmerad på ett speciellt vis vara en aktör som alla 

andra eller är det en aktör som har otillbörliga fördelar i och med sin 

snabbhet?  

 

Svårigheten att undersöka ett ämne som kursmanipulation är att för-

stå de ekonomiska konsekvenser som uppkommer vilket gör den 

juridiska förståelsen än mer komplex eftersom den är en konsekvens 

av ekonomin.  

 

 

                                                 
2
 Mats Beckman, Ella Grundell, Lennart Lundquist, Johan Lycke, Urban Rydin, 

Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg, Sparande, kapitalförvaltning och finansiella 

instrument, Liber, Stockholm, 2008, s 9. 
3
 Catarina af Sandeberg, Robert Sevenius, Börsrätt, Studentlitteratur, Stockholm, 

andra upplagan, 2008, s 27. 
4
 Regeringens proposition 2004/05:142 Marknadsmissbruk, s 40. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Huvudsyftet med uppsatsen är att bedöma när marknadspåverkan 

blir otillbörlig. För att uppnå syftet undersöks aktivitet som utgör 

otillbörlig marknadspåverkan och på vilket sätt. Svårigheten är att 

försöka dra en gräns för vad som utgör sådana beteenden som driver 

bort den verkliga prisbilden. Varje försök till manipulation har en 

gemensam nämnare men karaktären av dessa ändras i takt med att 

tekniken blir mer sofistikerad. 

Delsyftet är att försöka klargöra om det tydligt går att urskilja vilka 

beteenden som är otillbörliga. Frågan som ställs för att uppnå syftet 

är: 
 

 Var går gränsen mellan otillbörlig och tillåten marknadspå-

verkan?  

 

1.2  Metod och material 

1.2.1 Vetenskaplig syn 

Rättsvetenskapen är en vetenskap men dess ram är tämligen oklar. 

Ett sätt att klargöra dess yttre ramar är att påstå att rättsvetenskapens 

kännetecken formats av dess auktoritärt utvalda rättskällor.
5
 Följden 

blir att ansedda källor i rättsvetenskap producerar och bestämmer 

vad som är rättsvetenskap. Det vore inte rimligt att påstå att rättsve-

tenskapen som sådan enbart är rättsregler utan att se till i vilka sam-

manhang de existerar i (samhälleliga, historiska och religiösa). Ge-

nom ett sådant synsätt blir rättsvetenskapens definition vid men det 

borde rimligen kunna tjäna som en hållpunkt för dess definition.
6
 

Som rättskälla är rättsvetenskapen normativ eftersom den utarbetar 

begrepp och föreslår lösningar som tolkas och systematiseras i sitt 

sammanhang och får sin betydelse därigenom.
7
  

1.2.2 Val av metod 

För att försöka besvara uppsatsens frågeställning används rättsdog-

matisk metod. De traditionella rättskällorna lagtext, praxis och dokt-

rin utmärker förvisso inte den rättsdogmatiska metoden specifikt, 

och källorna som används i uppsatsen består av dessa källor men 

även sådana vilka vanligtvis inte anses traditionella eftersom det 

beror på ur vilken aspekt rättsdogmatisk metod ses. Den rättsdogma-

tiska metoden får främst anses innebära en metod och strävan att 

fastställa gällande rätt.
8
 Användandet av andra källor motiveras av 

                                                 
5
 Claes Sandgren, Vad är rättsvetenskap? 2010, Jure, Stockholm, s 176.  

6
 Sandgren, 2010, s 179.  

7
 Sandgren, 2010, s 199 - 200. 

8
 Sandgren, 2010, s 227 - 228. 
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att ämnet är föremål för mer detaljerad reglering, som NASDAQ 

OMX:s egna regelverk.  

 

Rättsdogmatiken fungerar som ett verktyg för att försöka fastställa 

gällande rätt. Därmed utgör den en central utgångspunkt genom den 

rättspositivistiska synen på problemet för att beskriva gällande rätt.
9
  

1.2.3 Källmaterial 

Den undersökning som föregått uppsatsen har genomförts bland an-

nat med hjälp av litteratur. Både svensk och utländsk litteratur inom 

ämnet är upplysande och används med fördel till undersökningen. 

Inom området finns en avhandling gjord av Mårten Knuts, finsk jur. 

dr. och advokat vilken har verkat vägledande för ämnets förståelse. 

Anledningen till att Knuts avhandling använts är för att han systema-

tiserat olika beteenden vilka utgör otillbörlig marknadspåverkan och 

även behandlat svensk rätt. Det är även lämpligt att använda avhand-

lingen eftersom både svensk och finsk rätt baseras på samma EU-

direktiv.  

 

För att förstå och kunna redogöra för högfrekvenshandeln har andra 

källor än traditionella rättskällor använts, såsom tidningsartiklar och 

synpunkter från personer som är insatta i marknadsövervakning. 

Skulle en svårighet pekas ut är det inte rättskällornas hantering av 

ämnet utan förståelsen av ekonomiska konsekvenser av otillbörlig 

marknadspåverkan. Brottet innebär olagligt beteende men ger även 

ekonomiska konsekvenser vilka ibland kan vara svårförståeliga. 

 

Den praxis som valts ut till uppsatsen syftar till att visa svenska och 

utländska domstolars avgöranden. Den existerar för närvarande inga 

avgöranden från Högsta domstolen vilket föranleder praxis från 

tingsrätter och hovrätter. Avgörandena som valts för undersökningen 

är dels avgjorda innan nuvarande MmL, lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (mark-

nadsmissbrukslagen) trädde i kraft 2005 och dels avgjorda efter la-

gens ikraftträdande. MmLs förbud i 8 § rörande otillbörlig mark-

nadspåverkan har sett likadan ut sedan tillkomsten och avgöranden 

från längre tid tillbaka kan användas. Anledningen till att Timber 

Hill och IMC använts är att båda berör otillbörlig marknadspåverkan 

ur en annan vinkel än de andra rättsfallen gör. Det är relevant att ha 

med Timber Hill eftersom norsk lag bygger på direktivet vilket även 

                                                 
9
 Torben Spaak, Rättspositivism och juridisk argumentation, JT, Nr 3 2005/06, s 

563 (s 567). 
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ligger till grund för den svenska lagregleringen och IMC för att tolk-

ningar från EU-domstolen kan appliceras på svensk rätt. 
 

De två utländska sanktionsbesluten från Storbritannien och USA 

presenteras under avsnittet högfrekvenshandel och inte under praxis 

eftersom de inte är avgjorda av domstol utan av respektive lands 

övervakningsenhet för finansiell handel. De två besluten syftar till att 

exemplifiera högfrekvenshandel. 

 

1.3 Avgränsningar 
I uppsatsen undersöks när marknadspåverkan blir otillbörlig, det vill 

säga olaglig i lagens mening. I uppsatsen kommer det inte, trots äm-

nets aktualitet, föras en långtgående diskussion huruvida straffrätts-

liga sanktioner är ett effektivt sätt att reglera finansmarknaden. 

Aspekten är dock relevant att diskutera huruvida lagen uppfyller dess 

funktion och kan därmed inte uteslutas helt. Det är intressant att un-

dersöka på vilket sätt nuvarande sanktioners effektivitet påverkar 

antalet begångna marknadsmissbruksbrott men detta begränsas i un-

dersökningen som föregår uppsatsen. 
 

Under 2011 har EU-kommissionen föreslagit ändringar inom områ-

det. Det är ett förslag om ny förordning för marknadsmissbruk och 

ett förslag om införande av straffsanktioner för marknadsmissbruk. 

Det är intressant att diskutera skillnaderna mellan dessa men skulle i 

uppsatsen vara ett steg bort från dess frågeställning och syfte, därför 

lämnas de utanför. Redogörelsen för uppsåt är begränsad men inte 

helt exkluderad eftersom det har ett nära samband med otillbörligt 

agerande. Vidare kommer ingen diskussion föras om arbetet med att 

bekämpa marknadsmissbruk blivit mer effektivt genom Lamfalus-

symodellen.
10

 I uppsatsen kommer inte heller att föras en deskriptiv 

presentation av algoritmhandel därför att det är för utrymmeskrävan-

de i relation med övriga aspekter. 

 

1.4 Disposition 
Först presenteras hur europeisk och svensk lagstiftning reglerar brot-

tet och hur rekvisiten är uppbyggda. Därefter redogörs för två infor-

mationskategorier i syfte att underlätta förståelsen av olika manipu-

lationstekniker. Högfrekvenshandel presenteras tillsammans med 

olika typer av manipulationstekniker eftersom det kan argumenteras 

både för och emot huruvida det är otillbörlig marknadspåverkan. 

Efter det kommer tre rättsfall att presenteras: norska rättsfallet Tim-

ber Hill, IMC ett nederländskt rättfall som avgjordes i EU-domstolen 

                                                 
10

 Proposition 2004/05:142, s 37-38. 
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och Carnegie som är en svensk friande dom om misstanke om otill-

börlig marknadspåverkan. 

Analysen kommer att indelas efter utvalda områden som relaterar till 

uppsatsens frågeställning. Först analyseras de två informationskate-

gorierna. Sedan analyseras lagstiftningen med avseende på dess ef-

fektivitet och därpå de kriterier som finns för att transaktioner ska 

anses lagliga, eftersom det är utgångspunkten som relaterar till upp-

satsens syfte och frågeställning. Högfrekvenshandeln kommer att 

analyseras med början i hur den berör lagens uppställda rekvisit för 

att utgöra otillbörlig marknadspåverkan.  Till sist analyseras rättsfal-

len Timber Hill, IMC och Carnegie.  

 

2 Lagstiftning 
 

2.1 EU 

2.1.1 Marknadsmissbruksdirektivet 

Marknadsmissbruksdirektivet
11

 tillkom 2003 och är en reglering på 

europeisk nivå som föreskriver att medlemsstaterna ska förbjuda 

marknadsmissbruk. En integrerad finansiell marknad inom EU upp-

fyller en viktig princip inom EU. Det är ett steg mot att stärka den 

finansiella utvecklingen.
12

 
 

Vad som utgör marknadsmissbruk enligt direktivet föreskrivs i arti-

kel 1 (2). Artikeln räknar upp vilka omständigheter som innefattas i 

förbudet och omständigheterna kan sägas utgöra olika kategorier.
13

 

Syftet med direktivet beskrivs i ingressen (12) där det anges att lag-

stiftning ska garantera integritet inom finansmarknaderna och höja 

investerares förtroende för marknaderna. Det inbördes förhållandet 

mellan rekvisiten i artikel 1 (2) innebär att först läses brottet otillbör-

lig marknadspåverkan som sedan förklaras i de underliggande 

strecksatserna. Genom att konstruera förbudet på ett sådant sätt for-

mas en slags utgångspunkt för hur brottet uttrycks. 

 

Förutom att direktivet innehåller faktiska regler om vad marknads-

missbruk består av är det föreskrivet att varje medlemsland ska upp-

rätta en administrativ myndighet som ser till att reglerna i direktivet 

efterlevs. De befogenheter som en myndighet ska inneha finns i en 

                                                 
11

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 

insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (Marknadsmissbruksdirektivet). 
12

 Eilís Ferran, Building an EU Securities Market, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2004, s 8-9. 
13

 Artikel 1 (2) a – c i marknadsmissbruksdirektivet.  
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minimikatalog i direktivet. Befogenheterna innebär rätt att få tillgång 

till vissa dokument och att begära in upplysningar.  

 

Direktivet omfattar både fysiska och juridiska personer som gör sig 

skyldiga till överträdelser och består även av regler vilka berör det 

sätt marknadsmissbruk ska kunna förebyggas.  Det finns en skyldig-

het föreskriven i direktivet innebärande att offentliggörande av in-

formation ska ske så snabbt som möjligt, liksom anmälningsplikt vid 

misstanke om brott.
14

 

Artikel 9 anger inom vilka områden direktivet är tillämpligt. Direkti-

vet omfattar förutom handel på marknadsplatser även transaktioner 

mellan två parter vilket innebär att det har ett tämligen brett om-

fång.
15

 I artikel 9 beskrivs vilka finansiella instrument som berörs av 

bestämmelserna. Det är dels sådana finansiella instrument som är 

godkända för handel och dels sådana som inte är godkända för han-

del men vars värde beror på ett godkänt finansiellt instrument. Han-

del på olika marknadsplatser innebär en svårighet när det gäller 

övervakning. Om den underliggande aktien är upptagen till handel 

på en reglerad marknadsplats och derivatet på en annan, hur ska 

övervakningen av båda kunna ske om derivatet finns upptagen på en 

icke reglerad marknadsplats? Även om bestämmelserna är tillämpli-

ga på båda marknaderna är det svårt att övervaka att bestämmelserna 

följs. Det här är ett välkänt problem som även uppmärksammats i 

Sverige.
16

 

2.1.2 Genomförandedirektivet  

Genomförandedirektivet
17

 är en utvidgande komplettering till mark-

nadsmissbruksdirektivet eftersom det definierar och fördjupar vad 

begreppen innebär. Exempelvis listar artikel 4 sju förfaranden som 

utgör otillbörlig marknadspåverkan. Bland annat beskrivs i 4 f) när 

en order läggs ut som sedan tas tillbaka, eller som i 4 g) när order 

läggs i syfte att påverka priset vid tidpunkter som inverkar på värde-

ringen av värdepappret i fråga. Det kan exempelvis vara sista dagen i 

månaden eller på året. Direktivet innehåller även bestämmelser rö-

rande insiderinformation, vilka tidsaspekter som ska iakttagas och 

förfarandet vid offentliggörande av information vilket anges i artikel 

                                                 
14

 Prop. 2004/05:142, s 36. 
15

 Prop. 2004/05:142, s 36.  
16

 Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet 2010, s 31 - 32. 
17

 Kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomfö-

rande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller defini-

tion och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig mark-

nadspåverkan (Genomförandedirektivet).  



13 

 

2. Artikel 4 exemplifierar vissa signaler som skall beaktas vid be-

dömning av transaktioner som kan utgöra otillbörlig marknadspåver-

kan. 

2.1.3 MiFID 

Under 2007 infördes ett direktiv i Sverige om marknader för finansi-

ella instrument, på engelska heter det Markets in Financial Instru-

ments Directive och kallas MiFID.
18

 MiFID har implementerats i 

svensk lag genom värdepappersmarknadslagen, VpmL. Meningen 

med direktivet är att det ska stärka skyddet för investerare och öka 

konkurrensen mellan handeln i finansiella instrument.
19

 MiFID har 

skapat en överföring av handeln av svenska aktier från att enbart ha 

funnits i Sverige till att finnas på konkurrerande marknadsplatser. 

Konsekvensen av att handeln utvidgats innebär även att tillsynen 

behöver uppdateras eftersom det blir svårare att övervaka handel 

som sker på olika marknadsplatser.
20

 I direktivets artikel 1 definieras 

vilka som omfattas av den och vilka krav som ställs på förfarandena 

och verksamheterna.  

 

2.2 Lagstiftning i Sverige 

Att påverka priset på finansiella instrument eller att på annat sätt 

vilseleda en potentiell köpare eller säljare ryms inom vad som är 

olagligt enligt marknadsmissbrukslagen, MmL.
21

 Begreppet mark-

nadsmissbruk består av två delar; insiderhandel och otillbörlig mark-

nadspåverkan. Brottet skiljer sig från handel med insiderinformation 

där företrädare för insiderhandel påstår är att priserna ämnar bli mer 

informativa jämfört med marknadspåverkan som syftar till att driva 

bort priserna från det ekonomiska värdet.
22

 I propositionen beskrivs 

brottet med hänvisning till direktivets artikel 1 (2) och innebär att 

transaktioner eller handelsorder som antingen ger falska eller vilse-

ledande signaler eller skapar en prisfixering är otillbörliga.
23

 Priset 

                                                 
18

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om 

marknader för finansiella instrument. 
19

 af Sandeberg, Sevenius, s 4.  
20

 Risker i det finansiella systemet 2011, s 25-26, rapport från Finansinspektionen, 

www.fi.se.  
21

 Pontus Kågerman, Cecilia Lohmander, Adri De Ridder, Etik, regler och värde-

ring på kapitalmarknaden, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2010, s 446.  
22

 Prop. 2004/05:142, s 40.  
23

 Artikel 1 (2): ”Transaktioner eller handelsorder 

– som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande 

signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på 

finansiella instrument, eller 

– som genom en persons agerande eller fleras samarbete 

låser fast priset på ett eller flera finansiella instrument vid en onormal eller konst-

lad nivå, utom i de fall då personen som utförde transaktionen eller handelsordern 

http://www.mifidirective.com/markets-in-financial-instruments-directive/
http://www.mifidirective.com/markets-in-financial-instruments-directive/
http://www.fi.se/
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kan fixeras genom att det alltid finns köpordrar till en viss lägsta 

kurs eller genom skenavtal som upprättas och därmed kontrollerar 

tillgången på värdepappret.
24

 

 

För att bedöma om någon av de ovanstående omständigheterna är 

otillbörliga krävs ytterligare faktorer enligt lagstiftaren. Det handlar 

om ytterligare moment eller syften som ska demonstrera att det verk-

ligen är fråga om otillbörlig marknadspåverkan. Det är inte tillräck-

ligt att påstå att någon agerar otillbörligt om agerandet är i enlighet 

med marknadspraxis. Vad som skulle utgöra sådana faktorer som 

antingen styrker eller friar påståenden om otillbörlig marknadspå-

verkan framgår inte i propositionen och kan därmed antagas vara 

föremål för tolkning i varje enskilt fall.
25

  

 

Lagstiftaren har med begreppet att låsa fast priset preciserat att age-

randet inte får resultera i att priset blir föremål för onaturlig påver-

kan. Som Knuts anser kan ett låst prisläge innebära att priset blir låst 

mellan två prislägen, alltså kontrollerat rörlig som han uttrycker det. 

Avsikten är god att precisera att priset inte får låsas fast men jämfört 

med direktivets definition i 2 a) ”… onormal eller konstlad nivå” 

förstärker onormalt Knuts argument och speglar författarens åsikt.
26

 

Ytterligare ett beteende som anses vara otillbörlig marknadspåverkan 

är så kallade skenavtal, där en äganderättsövergång inte är det egent-

liga syftet med avtalet. Att upprätta ett skenavtal syftar att dölja att 

den som säljer och köper aktien egentligen är samma person.
27

  

2.2.1 Marknadsmissbrukslagen 

Marknadsmissbrukslagen är en straffrättslig lag med syftet att skyd-

da marknaden från avvikande åtgärder vilka påverkar aktiekursen. 

Räckvidden för straffet av otillbörlig marknadspåverkan i MmL om-

fattar sådana gärningar och åtgärder där syftet är att vinna fördelar 

gentemot andra personer.
28

 Det finns däremot ett undantag från för-

budet som befriar den som kan visa att sitt handlande, eller om det är 

konstaterat att typen av transaktionen eller handelsordern, är vanligt 

förekommande.
29

 Begreppet otillbörligt beskrivs i propositionen att 

det innebär förfaranden som inte tjänar något legitimt syfte och är 

                                                                                                                 
kan visa att hans skäl att utföra densamma är legitima och att transaktionen eller 

ordern stämmer överens med godtagen marknadspraxis på den berörda reglerade 

marknaden.” 
24

 af Sandeberg, Sevenius, s 299. 
25

 Prop. 2004/05:142, s 69. 
26

 Knuts, 2009, s 74. 
27

 Kågerman m.fl., s 447-448.  
28

 af Sandeberg, Sevenius, s 301.  
29

 Kågerman m.fl., s 449. 
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vilseledande eller kursmanipulativt.
30

 För att bli fälld för otillbörlig 

marknadspåverkan krävs att tre villkor är uppfyllda enligt MmL: 

- Det ska vara fråga om handel och liknande förfaranden, 

- Åtgärden ska påverka marknadspriset och det är irrelevant om 

det blir en reell prisändring, 

och 

- Den som åtagit sig handlingen har insett eller borde ha insett att 

handlandet kunnat påverka priset.
31

  

 

De som kan bli fällda för brottet otillbörligt marknadspåverkan är 

endast fysiska personer. Skulle ett bolag ha agerat otillbörligt kan 

dess ledning bli ansvariga för företagets agerande.
32

 Straffad kan 

även den bli som hjälper någon att begå brottet otillbörlig marknads-

påverkan och att vilseleda en säljare eller köpa-

re räknas även det som medhjälp.
33

 

 

Rubriceringen i MmL 8 § är relativt generell eftersom begreppet 

otillbörlig marknadspåverkan kan innebära olika saker. Ett sätt att 

agera otillbörligt är att sprida falsk eller vilseledande information 

som rör ett bolag.
34

 Själva vilseledandet kräver kunskap om på vilket 

sätt handlingen eller åtgärden skall utformas och hur det kan påverka 

priset på ett värdepapper. Bestämmelsen är utformad att ett flertal 

ageranden omfattas och får därmed en generell karaktär.
35

 Den kri-

minaliserade handlingen i 8 § MmL åsyftar påverkan på marknads-

priset vilket avser den noterade köp – eller säljkursen och även den 

senaste betalda kursen. Det förekommer vanligen en skillnad mellan 

köp – och säljkurser på börsen och liknande marknadsplatser, vilket 

innebär att köparen anger en högsta gräns för vad denne vill betala 

och motsvarande anger säljaren det minimipris denne vill sälja aktien 

för. Skyldig till otillbörlig marknadspåverkan blir den som påverkar 

köp – eller säljkursen, även utan att ordern i sig leder till avslut, eller 

på en enskild transaktion.
36

  

 

För straffbarhet ska en marknadspåverkande åtgärd vara otillbörlig 

enligt 8 § MmL. Detta krav kan sägas utgöra två delar som dels be-

står av en handling, det faktiska utförandet och dels en bakomlig-

gande intention. Vid en uppdelning kan det verka komplicerat att 

veta vad som är straffbart, intentionen, det faktiska utförandet, eller 

                                                 
30

 Proposition 2004/05: 142, s 72. 
31

 Kågerman m.fl., s 447. 
32

 Kågerman m.fl., s 450. 
33

 Kågerman m.fl., s 449.  
34

 Kågerman m.fl., s 447. 
35

 Prop. 2004/05:142, s 166. 
36

 Prop. 2004/05:142, s 167.  
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de båda två tillsammans? I lagkommentaren till MmL beskrivs att 

det inte finns intentioner eller faktiska förfaranden som inte skapats 

av föranledningar vilket kan tolkas att både intention och handling 

ska bedömas vid fråga om brott.
 
Det beskrivs i lagkommentaren att 

vad som gör någonting otillbörligt är syftet med en handling vilket 

sammanfogar handlingen och intentionen med varandra.
37

 Det är 

med hjälp av begreppet otillbörligt som gränsen kan dras när en ka-

tegorisering ska göras mellan det otillbörliga och det icke otillbörli-

ga. Till hjälp i det ställningstagandet kan handlingar vara en alterna-

tiv grund till lösning eftersom det går att kategorisera handlingar och 

därmed får effekten en underordnad betydelse.
38

 

 

Uppsåt är ett subjektivt rekvisit och i 8 § MmL förekommer inget 

krav på att uppsåt ska föreligga. Konsekvensen av detta möjliggör 

således att ett bredare tillämpningsområde av bestämmelsen berörs 

eftersom det är tillräckligt att personen i fråga inser att förfarandet 

har en direkt påverkan, på priset eller att det har en indirekt påver-

kan, på andra villkor eller vilseleda andra.
39

 Tillämpningen av oakt-

samhetsrekvisitet är ett subjektivt rekvisit som är vidsträckt för det 

omfattar att den som utför handlingen borde insett att förfarandet 

varit ägnat att påverka priset eller att vilseleda. Förbudet är alltså 

tillämpligt på den som visserligen inte insett att dennes förfarande 

varit otillbörligt men som borde insett detta. Eftersom lagen handlar 

om professionella aktörer blir gränsen för rekvisitet borde insett täm-

ligen hög eftersom dessa aktörer har en undersökningsplikt. Ut-

gångspunkten för vad någon borde insett är alltså hur en professio-

nell aktör normalt agerar.
40

 För straffbarhet enligt MmL krävs ingen 

faktisk påverkan på priset utan det är tillräckligt att den aktuella åt-

gärden varit ägnad att vilseleda marknaden. Det ska alltså vara fråga 

om en missuppfattning rörande priset. Åtgärden i fråga behöver inte 

haft en konkret effekt utan det räcker med att den varit ägnad att ha 

sådan effekt.
41

 Genom den lagtekniska konstruktionen fångas ett 

stort antal handlingar in. 

2.2.2 Bedrägeri och svindleri enligt Brottsbalken 9 kap. 9 §  

I brottsbalken (1962:700), 9 kap. 9 § regleras spridande av 

vilseledande uppgifter. Brottet rubriceras som svindleri och ger 

                                                 
37

 Per Samuelsson, Lars Afrell, Samuel Cavallin, Nils Sjöblom, Lagen om 

marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet, en kommentar, Norstedts 

Juridik, 2005, s 283. 
38

 Samuelsson m.fl., s 286. 
39

 Samuelsson m.fl., s 277. 
40

 Samuelsson m.fl., s 279 - 280. 
41

 Samuelsson m.fl., s 280 - 281. 
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fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen motsvarar artikel 2 c) i 

direktivet. Svindleri kan bestå av att uppsåtligen offentliggöra eller 

sprida vilseledande uppgifter i syfte att påverka priset på ett finansi-

ellt instrument. Lagrummets andra stycke tar sikte på situationer då 

någon utnyttjar sin särskilda kännedom om företag och oaktsamt 

eller uppsåtligt sprider information, oavsett om agerandet är ägnat att 

påverka priset eller ej.
42

 

 

Det som skiljer beskrivningen i 9 kap. 9 § BrB från 8 § MmL är kra-

vet på uppsåt. I MmL är det tillräckligt med ett indirekt och BrB 

uppställer ett krav på uppsåt och ett oaktsamt beteende ingår inte i 

beskrivningen. Den här skillnaden gör att 8 § MmL har ett större 

omfång än 9 kap. 9 § BrB. Huruvida det föreligger en lagkonkurrens 

mellan brottet bedrägeri och brottet otillbörlig marknadspåverkan 

borde vara uppenbar enligt lagkommentaren till MmL. Argumentet 

för påståendet att det föreligger lagkonkurrens mellan två lagrum är 

att det i slutändan blir aktuellt med enbart en lagregel.
43

 Bakgrunden 

till resonemanget bottnar i att 8 § MmL inte har som villkor att en 

förmögenhetsöverföring ska ha ägt rum kan det inte anses ha ett fö-

reträde gentemot bestämmelsen i BrB.
44

  

 

3 Marknadsmissbruk 

Att någon gör sig skyldig till marknadsmissbruk innebär att personen 

i fråga gjort sig skyldig till straffbart beteende enligt 8 § MmL. Det 

kan antingen vara insiderhandel, otillbörlig kursmanipulation eller 

vilseledande av information. Andelen aktörer som kan påverka 

marknaden i väsentlig grad ökar eftersom aktiehandel 

blir mer utbredd. Det har blivit svårare för myndigheter att kartlägga 

potentiella brottsliga aktörer och att hålla samma tempo i den teknis-

ka utvecklingen. Orsaken är att datoriserad handel som högfrekvens-

handel och algoritmhan-

del breder ut sig viket skapar nya krav vad gäller tillsynen av handel 

på marknaden.
45

  

  

Ett bakomliggande syfte till att reglera värdepappersmarknaden är att 

göra den mer effektiv. Regleringen syftar även till att den finansiel-

la marknaden ska bli mer likvid, det vill säga generera mer pengar.
46

 

                                                 
42

 Prop. 2004/05:142, s 70-71.  
43

 Samuelsson m.fl., s 275. 
44

 Samuelsson m.fl., s 275. 
45

 Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet 2010, s 30. 
46

 Proposition 2004/05:142, s 40. 
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En fungerande marknad utgörs av att utbud och efterfrågan möts, 

och huruvida aktörerna vill utbyta varor med varandra beror på hur 

mycket information de har om varan. Graden av information kan 

antingen vara asymmetrisk eller symmetrisk, det vill säga antingen 

har aktörerna olika mycket information eller lika mycket informa-

tion. Att rättsligt intervenera värdepappersmarknaden kan stödjas av 

resonemanget att asymmetrier ska hindras och därmed uppnå jäm-

vikt. Sättet att åtgärda informationsasymmetrin kan delas upp i två 

plan: dess uppkommande och utnyttjande.
47

  

 

Af Sandeberg och Sevenius menar att brottet otillbörlig marknads-

påverkan kan delas upp i två olika kategorier. Brottet kan ske indi-

rekt eller direkt, direkt form innebär att effekten påverkar marknads-

priset och indirekt form kan i sin tur uppdelas i två underkategorier. 

Indirekt marknadspåverkan kan yttra sig genom att handeln påver-

kas och den kan yttra sig genom påverkan av informationsspridning. 

Genom konstruktionen inkluderas även andra åtgärder än handel.
48

 

Knuts har i sin avhandling utvecklat kategoriseringen vilket presen-

teras i avsnitt 3.2.  

 

3.1 Termer och begrepp 

De termer och begrepp som förekommer i uppsatsen förklaras för att 

det ska vara enklare att förstå vad som åsyftas när det gäller mark-

nadsmissbruk. 

 

Algoritmhandel Datoriserad aktiehandel som sker med 

hjälp av att en algoritm programmeras 

och agerar efter vissa givna signaler. 

Callen Öppningsauktionen på börsen, den sker 

mellan kl 8.45 - 9.00.  

Daytrader Aktiehandel som innebär att alla avslut 

sker under dagen och att ingenting ligger 

kvar över natten. 

Finansiellt instrument Definieras i VpmL, 1 kap 4 §. Finansiella 

instrument kan kategoriseras efter vilken 

typ av instrument det är. I uppsatsen åsyf-

                                                 
47

 Mårten Knuts, Kursmanipulation på värdepappersmarknaden (diss.) 

Publikationer av Soumalaisen Lakimiesyhdistys, Helsingfors, Serien A Nr 296, 

2010, s 31-33. 
48

 af Sandeberg,  Sevenius, s 300. 
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tas sådana instrument vilka är överlåtba-

ra.
49

  

Högfrekvenshandel  Med hjälp av en dator som agerar snabbt 

samlas data in och analyseras och sedan 

utförs ordrar i enlighet med förutbestäm-

da regler. 

Kontrahering  Ingående av avtal. 

Market maker  En market maker är den aktör som ställer 

ut köp – och säljkurs för en finansiell till-

gång eller en råvara. En market maker 

rådfrågas vid misstanke om att en finansi-

ell tillgångs pris skulle vara oriktigt. 

Marknaden Samlingsnamn för värdepappersmarkna-

den.  

Marknadspris Marknadspriset innebär den noterade 

köpkursen, den noterade säljkursen och 

senast betalda kurs. Den som påverkar 

någon av dessa kurser påverkar alltså 

marknadspriset.
50

  

Otillbörlig marknads-  Brott som avses i 8 § MmL. 

påverkan   

Volatilitet Mått på hur värdet på ett instrument fluk-

tuerar, det vill säga växlar eller varierar.
51

 

 

3.2 Informationskategorier 
Marknadsmissbruksdirektivet definierar i artikel 1 vad som utgör 

marknadsmissbruk och i 1(2) redogörs för vad som är otillbörlig 

marknadspåverkan. Definitionerna kan i sin tur kategoriseras enligt 

vilken typ av information de innehåller. Artikel 1 (2) a) definierar 

informationsbaserad kursmanipulation och delvis marknadsbaserad 

kursmanipulation och b) och c) informationsbaserad kursmanipula-

tion.
52

 Direktivets räckvidd kategoriseras därmed i två led genom att 

dela upp vilken typ av information som utgör manipulationen och 

hur den kan verka manipulativt. Vad dessa informationstyper betyder 

och innebär kommer nedan att presenteras. I redogörelsen ges exem-

pel på olika handelsmönster och orsaken är att det ska vara enklare 

                                                 
49

 Kågerman m.fl., s 481. 
50

 Proposition 2004/05:142, s 167. 
51

 www.riksbank.se, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20973#V, 

2011-11-04, kl 12:18.  
52

 Knuts, 2010, s 192. 

http://www.riksbank.se/
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20973#V
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att förstå i vilket sammanhang de förekommer i jämfört med att pre-

sentera dem enskilt.  

3.2.1 Informationsbaserad kursmanipulation 

Informationsbaserad kursmanipulation kan kategoriseras i två typer 

och redogörs för nedan. 

Kommunikationsbaserad kursmanipulation 

Att någonting är kommunikationsbaserat innebär att det förmedlas 

genom tal, skrift eller på annat sätt. Kommunikationsbaserad kurs-

manipulation innebär att manipulationen består av information som 

är påverkande, det vill säga att påverkan uppnås genom en viss typ 

av transaktioner eller kommunikationsbaserad påverkan.
53

 Ett exem-

pel på det ovan sagda är när någon påverkar priset på ett värdepapper 

genom att tala om det på ett sätt att värdet ökar. Vad som händer är 

att priser riggas, det vill säga blir i uppgjort i förväg.
54

 Fenomenet 

kallas för scalping och innebär att om någon förvärvar ett värdepap-

per och sedan ger rekommendationer till allmänheten att köpa detta 

värdepapper för att sedan sälja det aktuella värdepappret till en kurs 

som ökat på grund av rekommendationerna.
55

  

 

Transaktionsbaserad kursmanipulation 

Till skillnad från informationsbaserad kursmanipulation består trans-

aktionsbaserad kursmanipulation av handlingar som utförs i form av 

transaktioner. Det är informationens karaktär som ändras men inte 

att informationen är påverkande.
56

 Eftersom transaktioner kan utgöra 

en slags manipulation bör det klargöras att alla transaktioner omfat-

tas, inte enbart sådana som avslutas. Därför finns det en skillnad 

mellan transaktioner och de delas upp i pretransaktioner, fiktiva 

transaktioner och äkta transaktioner. Dessa beskrivs nedan. 

 

En pretransaktion innebär att en aktör lägger ett anbud som aldrig 

går till avslut. Orsaken till att pretransaktioner omfattas av begreppet 

otillbörlig kursmanipulation är att dessa kan, trots avsaknad av en 

transaktion, vilseleda marknaden med hjälp av information.
57

 För att 

åstadkomma manipulation på marknaden är det ett sätt att lägga ord-

rar och att sedan återkalla dem. Nyttan ur ett kursmanipulativt hän-

seende uppstår då genom att dra tillbaka anbudet finns det en chans 

att göra affärer till ett nytt högsta pris eller ett nytt lägsta pris. Att 

                                                 
53

 Knuts, 2010, s 267. 
54

 Knuts, 2010, s 268.  
55

 Kågerman m.fl., s 448. 
56

 Knuts, 2010, s 288 - 289. 
57

 Knuts, 2010, s 291. 
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handla på det här viset benämns advancing the bid.
58

 I rättsfallet 

Billerud förekom en typ av pretransaktioner som visserligen följdes 

åt av köp i en underliggande warrant men köpordern som warranten 

var kopplad till annullerades strax efter att den lagts ut vilket enligt 

tingsrätten berodde på att manipulation av priset var syftet med han-

deln.
59

 

 

Det som kännetecknar fiktiva transaktioner är att äganderätten inte 

övergår men utåt sett ska det verka som det. Fiktiva transaktioner 

kallas även för skentransaktioner eller skenavslut.
60

 Ett exempel på 

en fiktiv transaktion är wash sales som är en typ av själv-

kontrahering och utgör en form av transaktionsbaserad kursmanipu-

lation. Det innebär att de uppgifter som lämnas rörande utbud, efter-

frågan och likviditet inte är riktiga och genom det skapar vilseledan-

de information. I wash sales syns inte den verkliga äganderättsöver-

gången från ett finansiellt instrument till ett annat.
61

 Det wash sales 

syftar till är att skapa en felaktig bild av omsättningen i ett värde-

papper och genom att gång på gång göra skenavslut skapas en falsk 

bild av att marknaden rör sig nedåt eller uppåt. I rättsfallet Sinterkast 

var omständigheterna liknande och bedömdes vara fråga om egen-

handel eftersom syftet med handeln inte var affärsmässigt.
62

 

 

Det finns olika sätt att manipulera marknaden på med hjälp av wash 

sales. Det kan antingen vara att ge en falsk bild av hur stor omsätt-

ningen är i värdepappret eller att skapa en uppfattning om att kursen 

rör sig uppåt eller nedåt. Det bör påpekas att trots att wash sales är 

skentransaktioner innebär det inte att transaktionerna inte äger rum. 

Upphovet till benämningen skentransaktioner är att dessa transaktio-

ner ger en overklig bild av hur marknaden ser ut.
63

  

 

En annan typ av fiktiva transaktioner är matched orders. Den utgörs 

genom avtalad internkontrahering av villkor som bestämts i förväg 

och innebär alltså att äganderättsövergången överflyttas. Matched 

orders betyder att transaktionerna sker mellan två eller fler aktörer 

och inte som i wash sales där en aktör uppträder som två motparter. 

Det är alltså en till synes liten skillnad i effekten mellan wash sales 

och matched orders eftersom transaktionerna som utförs syftar till att 

vilseleda marknaden. Själva tillvägagångssättet har en skillnad jäm-

                                                 
58

 Knuts, 2010, s 291- 292.  
59

 Malmö tingsrätt, mål nr B 201-04. 
60

 Knuts, 2010, s 269. 
61

 af Sandeberg, Sevenius, s 304.  
62

 Svea Hovrätt, B 1461-01. 
63

 Knuts, 2010, s 296-297. 
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fört med wash sales eftersom det är fler aktörer och en äganderätts-

övergång förekommer. Matched orders är transaktioner som görs i 

samstämmighet i en sluten krets eftersom de som utför dessa har en 

överenskommelse utan att det är allmänt känt.
64

 

 

Painting the tape är ytterligare en typ av fiktiv transaktion. Med ut-

trycket avses ett handelsmönster där transaktionerna som genomförs 

visar en, vanligen positiv, tendens i kursutvecklingen. Syftet med 

detta är att genom vilseledning artificiellt skapa ett fördelaktigt ut-

gångsläge för det finansiella instrumentet i fråga. Det innebär ett 

försök till att skapa vilseledande information. Det kan ifrågasättas 

hur framgångsrikt det här sättet är att skapa tendenser eftersom in-

formation rörande aktier är lättillgängligt för många människor.
65

  

 

Äkta transaktioner 

Så kallad marking the close är en typ av äkta transaktion och definie-

ras i direktivets artikel 1(2)(b).
66

Att köpa eller sälja finansiella in-

strument strax innan marknaden stänger på ett sådant sätt att de inve-

sterare som handlar på grundval av slutkursen vilseleds. Det är inte 

förbjudet att avsluta affärer strax innan dagen är slut men genom 

marking the close är syftet att påverka priset när referenspriset sätts, 

när sista affären sker under dagen, månaden eller året.
67

 Det förelåg 

liknande omständigheter i rättsfallen eWork Scandinavia
68

 och Car-

negie där transaktioner utfördes nära tiden för värdering av referens-

priset.
69

 Ett liknande förfarande skedde även i rättsfallet Scania, där 

transaktioner företogs i syfte att påverka priset i callen.
70

 

 

Ett exempel på en äkta transaktion är parking vilket innebär att vär-

depappret ifråga deponeras hos någon annan än ägaren. För att det 

ska vara möjligt att förhindra en äganderättsövergång kan ett förbud 

mot att sälja värdepappret till tredje part genom att en bindande åter-

köpsklausul upprättas. Det som utgör det förbjudna i ett kursmanipu-

lativt hänseende är att äganderättsövergången inte är verklig vilket 

kan skapa en aktivitet i omsättningen i värdepappret.
71

 

                                                 
64

 Knuts, 2010, s 303. 
65

 Knuts, 2010, s 312-313. 
66

 Artikel 1(2)(b) ”Transaktioner eller handelsorder där falska förespeglingar eller 

andra slag av vilseledande eller manipulationer utnyttjas.” 
67

 Knuts, 2010, s 322. 
68

 Stockholms tingsrätt, mål nr B 7136-0. 
69

 Stockholms tingsrätt, mål nr B 2026-09. 
70

 Stockholms tingsrätt, mål nr B 2002-11. 
71

 Knuts, 2010, s 316. 
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3.2.2 Marknadsbaserad kursmanipulation 

Den marknadsbaserade typen av manipulationer delas inte in i olika 

typer eftersom den består av olika beteenden som visserligen tar sig 

olika uttryck men syftar på samma sak. Marknadsbaserad kursmani-

pulation är definierat i marknadsmissbruksdirektivet där det i artikel 

2 a) definieras på vilka sätt transaktioner kan skapa otillbörligt 

marknadspåverkan.
72

 Kärnan i förbudet utgörs av att priset på värde-

pappret låses fast vilket kan utläsas ur 8 § MmL där det förbjudna är 

att påverka marknadspriset.
73

 Ett exempel på marknadsbaserad 

kursmanipulation är så kallad pumping and dumping, liknande det 

förfarande som definieras i genomförandedirektivets artikel 4 e).
74

  

Agerandet utgörs av att en aktör lägger upprepade stora köpordrar 

för att skapa en prisökning som följs av att aktören sedan säljer dessa 

aggressivt för att profitera på hur marknaden svängt av detta möns-

ter.
75

  

 

Squeezing är även det ett exempel på marknadsbaserad kursmanipu-

lation och till sättet likt cornering. De två handelsmönstren har 

gemensamt att de handlar om transaktioner som låser fast priset på 

en konstlad nivå. Squeezing
 
kan sägas karaktäriseras av att det sker 

på en och samma marknad och inte genom utnyttjande av en under-

liggande marknad. Squeezing innebär att någon agerar manipulativt 

genom att köpa till exempel aktier på ett aggressivt sätt i syfte att 

höja priset och sedan genom short selling sälja det.
76

 Cornering är å 

andra sidan ett sätt att försöka påverka priset på en underliggande 

marknad, det sker alltså på två marknader. Det manipulativa i corne-

ring är att försöka påverka priset genom att tvinga de aktörer som 

har en gäldenärsposition i derivat att köpa t.ex. terminer.
77

 Genom att 

påverka priset på det underliggande värdepappret tvingas gäldenären 

att uppfylla sina förpliktelser till dåliga villkor. Cornering är inte 
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 Artikel 2 a) ”Transaktioner eller handelsorder som ger eller kan förväntas ge 
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man m.fl., s 56. 
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vanligt förekommande eftersom den typen av manipulation kräver 

mycket kunskap och resurser.
78

  

 

3.3 Manipulativa handelsmetoder 
 

Spoofing innebär att en eller flera aktörer ägnar sig åt att lägga order 

som inte är ägnade för avslut. Syftet är att skapa ett sken av ett falskt 

eller missledande köp – eller säljintresse av ett finansiellt instrument. 

Spoofing tar sig i uttryck genom stora, falska order eller mindre or-

der på motsatt sida och det finns ingen verklig/riktig order på exem-

pelvis köpsidan eftersom aktören egentligen ligger på säljsidan. Det 

stora antalet order är inte tänkta att ligga kvar i orderboken till avslut 

men det kan vara syftet med de små orderna. Spoofing kräver att 

avsluten på orderna sker enligt ett visst mönster, annars finns det 

ingen vinning med det hela.
79

  

 

Layering är ett beteende som går ut på att lägga ordrar till bästa köp 

– eller säljpris men utan intention att avsluta dessa ordrar. Det här 

görs för att öka den upplevda likviditeten i ett värdepapper.
80

 Order 

book layering är en typ av spoofing men som är elektronisk och au-

tomatiserad. Skillnaden är även att det inte finns några stora orders 

utan många små, i olika storlekar och nivåer. Syftet med order book 

layering är att inte lägga en order som blir prioriterad eftersom den 

då går till avslut och detta åstadkoms genom att ständigt uppdatera 

ordern.
81

 

 

I direktivets artikel 1(2)(c) definieras hur otillbörlig marknadspåver-

kan kan gå till vilket tydliggörs genom att ge exempel i samma arti-

kel på sådant beteende som kallas för scalping: 

Att ta positioner i ett finansiellt instrument och utnyttja en tillfällig 

eller regelbunden tillgång till traditionella eller elektroniska medier 

genom att yttra sig om det finansiella instrumentet (eller indirekt om 

emittenten av detta). Därefter kan nytta dras av den påverkan dessa 

yttranden får på priset på det finansiella instrumentet utan att samti-
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digt ha offentliggjort intressekonflikten på ett korrekt och effektivt 

sätt.
82

 

 

3.4 Högfrekvenshandel 
Högfrekvenshandel är en teknik för att verkställa en strategi. Det är 

alltså ingen egen strategi i sig själv utan ett tillvägagångssätt. Det 

som avses med termen är hastigheten i affärerna och innebär att olika 

marknadsplatsers prisbilder undersöks på mycket kort tid och sedan 

placeras ordrar därefter. Den här typen av handel är ofta kritiserad 

och det beror på att det är osäkert vad den skapar och vilka reaktio-

ner på marknaden den egentligen ger. I USA förekom under våren 

2010 den så kallade ”Flash Crash” vilket innebar att index
83

 föll med 

nio procent under fem minuter och sedan gick upp till nivån den va-

rit på innan raset inom en minut.
84

 Orsaken till att det skedde ett så-

dant kraftigt ras på New York-börsen var en felande algoritm. En 

brist i en algoritm kan uppstå på grund av hastigheten och samspelet 

mellan olika algoritmer vilket skapar obalans som leder till oförut-

sedda händelser.
85

 

 

De som förespråkar högfrekvenshandeln eller snarare pekar på att 

den inte har en skadlig verkan är bland annat de som arbetar med den 

typen av handel. Kritiken mot att så kallade ”order storms”, ett stort 

antal ordrar som läggs på en och samma gång och sedan snabbt dras 

tillbaka, skulle vara skadliga bemöts med att det finns en orsak till 

den typen av ordrar. Förklaringen är att de agerar market makers i en 

illikvid tillgång och skapar en snabb rörelse eftersom den illikvida 

tillgången är kopplad till en likvid tillgång. Ett annat argument mot 

att högfrekvenshandel skulle vara skadligt för marknaden är att det 

inte är möjligt att driva upp priset på en aktie genom den här typen 

av handel.
86

  

 

I Finansinspektionens rapport ges en annan synvinkel rörande likvi-

diteten och där argumenteras det motsatta. I rapporten betonas kon-

sekvensen med aktörer som använder högfrekvenshandel är att de 

kan dra sig ur marknaden eftersom de inte har en förpliktelse att ska-

                                                 
82
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pa likviditet på marknaden. Enligt FI kan det skapa en missvisande 

bild av marknaden.
87

 Det har även argumenterats att högfrekvens-

handel skulle vara skadlig ur hänseendet att den skadar volatilite-

ten.
88

 Den kritik som framförts rörande den skadliga inverkan på 

handeln innebär just att volatiliteten rör sig upp eller ner och gör det 

på grund av högfrekvenshandeln. Det fenomenet skulle förklara var-

för en aktie kan röra sig mellan två nivåer med hög spridning.
89

 Vi-

dare påpekar FI att det skapar svårigheter att övervaka handeln när 

ett värdepapper kan handlas i olika länder. Svårigheten ligger i att 

det uppstår möjligheter för aktörer att påverka finansiella instrument 

på olika platser vilket inte är möjligt att övervaka i ett land.
90

 

 

Det finns ett sanktionsbeslut från 2010 rörande högfrekvenshandel 

som avgjordes av FINRA (Financial Industry Regulatory Authorti-

ty).
91

 Bolaget, Trillium Brokerage Services (Trillium) bötfälldes med 

1 miljon dollar för att agerat otillbörligt genom en viss typ av hög-

frekvenshandel. Trillium lade stora mängder ordar som inte var av-

sedda att handlas men för att öka intresset i ett visst värdepapper. 

Trillium skapade en falsk bild av köp och säljintresset. Strategin gick 

ut på att få andra aktörer att lägga ordrar för att exekvera dessa när 

de nådde orderlimiten som är den gräns som sätts för vilket pris kö-

paren kan tänka sig att handla för. När limiten var nådd drog Trilli-

um genast tillbaka sina ordrar och dessa var skapade enbart för att 

framkalla den här reaktionen och aktionen från de andra aktörerna. 

Trillium skapade på det här sättet förtjänster baserade på den prisni-

vå som de själva varit med att framställa och som inte var skapade av 

marknaden.
92

  

 

Ett annat noterat fall av högfrekvenshandel från 2011 handlar om 

tradingfirman Swift Trade Inc., (Swift) och dess handel som upp-

märksammandes av FSA (Financial Service Authority)
93

. FSA ålade 

Swift att betala £ 8,000 000 för att ha ägnat sig åt marknadsmiss-

bruk. Under en period mellan 1 januari 2007 och 4 januari 2008 ska 

Swift ha använt sig av metoden layering för att manipulera markna-

den. Swift lade alltså ut ordrar för att köpa eller sälja swappar (som 
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är en typ av derivatinstrument) eller CFDs med hjälp av DMA (Di-

rect Market Access, förmedlar tjänster åt den som vill handla på bör-

sen) på Londonbörsen, LSE. Den handel som Swift ägnade sig åt 

skapade en reaktion av små rörelser i priset i ett stort antal aktier på 

LSE under den aktuella tidsperioden. Swifts tillvägagångssätt var att 

orderna upprepades vid många tillfällen och i många olika aktier. 

Orsaken till att FSA uppmärksammande Swifts agerande var att den 

dels var avsiktlig och dels att den var utformad för att skapa vilsele-

dande information. Det berodde också på att den manipulativa han-

deln förekom i stor omfattning och på många olika platser på LSE 

och företogs av många olika personer ofta i samförstånd. 

 

Det Swift även gjorde var att fortsätta med handeln och undgå de 

restriktioner som gällde handeln. För att minska risken att bli upp-

täckta ändrade Swift handelsmönstret genom att lägga orderna på ett 

annorlunda sätt och använde en annan DMA för att inte bli upptäck-

ta. Därmed kunde de fortsätta handeln på LSE.
94

 

 

4 Avgöranden 

Dessa tre avgöranden har valts eftersom Timber Hill belyser proble-

matiken med högfrekvenshandel och algoritmhandel och IMC tids-

aspekten för en konstlad prisnivå. Carnegie presenteras för att belysa 

bedömningen vid misstanke om otillbörlig marknadspåverkan men 

som ogillas av domstolen. 

 

4.1 Timber Hill 

Oslo Tingrett, 12-10-2010, 10-094868MED-OTIR/05 

Timber Hill-fallet
95

 som avgjorts i Oslo tingsrätt handlar om två 

norska daytraders som genomskådade en robots algoritm, det vill 

säga sättet den var programmerad att lägga köp – och säljordrar på. 

Åtalet handlade om misstänkt marknadsmanipulation vilket är den 

norska lagens benämning på otillbörlig marknadspåverkan rörande 

72 tillfällen av aktiehandel under perioden november 2007 – april 

2008. De två tilltalade lade en stor mängd små köpordrar och skapa-

de genom det en reaktion hos systemet vilken var att aktiekursen 

höjdes. Mönstret för hur Timber Hills maskin reagerade beskrivs 

följande i domen: maskinen har både köp – och säljordrar och de 

tilltalade lade in en stor köporder. Efter att dessa aktieposter blivit 
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sålda reagerar maskinen med att höja sina priser, både köp – och 

säljkurs.  

 

De tilltalades försvarare hävdade att det inte var dessa två personer 

som skapat reaktionen på aktiemarknaden utan att det var på grund 

av hur Timber Hills system reagerade som höjde kursen, det sakna-

des med andra ord ett adekvat orsakssamband. Tingsrätten menade 

att handelsmönstret de tilltalade använde sig av var möjligt på grund 

av två omständigheter. Den ena omständigheten var att aktierna var 

illikvida, det vill säga att det inte var stor omsättning av dem, och 

den andra var att maskinens system reagerade på ordrar med både 

stor och liten volym. Den andra omständigheten som var avgörande i 

fallet var att de tilltalades handelsmönster krävde en medverkande 

part och att det var både maskinen och de tilltalades medverkan som 

möjliggjorde en kursändringen. Eftersom de tilltalade hade kunskap 

om hur maskinen regerade och det var reaktionen som var föremålet 

för handeln förelåg därmed ett adekvat orsakssamband. Oslo tings-

rätt ansåg att de två tilltalade gjort sig skyldiga till otillbörlig mark-

nadspåverkan och dömde dem till fängelse i 90 respektive 120 dagar. 

Domen överklagades till hovrätten. 

 

Borgarting Lagmannsrett, 18.10.2011, 10-201611AST-BORG/02 

I hovrättens dom redogörs på vilket sätt handlandet skett och hur de 

tilltalade gått till väga. Hovrätten delar tingsrättens bedömning tings-

rätten att det föreligger ett adekvat orsakssamband när det kommer 

till påverkan och de tilltalades handlingar.  

 

I hovrätten domskäl görs ett intressant poäng gällande otillbörlig 

marknadspåverkan. Den menar att begreppet marknadsmanipulation/ 

marknadspåverkan är en rättslig standard därför att innehållet inte är 

fastställt och att nya och okända metoder som inte är fastställda när 

lagen stiftades ska fångas upp av förbudet med förbehåll att villkoren 

för brottet föreligger. Den norska lagen tolkas i ljuset av europeisk 

reglering och vad gäller transaktioner ska de innehålla ett fiktivt in-

slag, det vill säga att de ska vara oriktiga eller falska. Hovrätten fann 

att de transaktioner som lades av de tilltalade inte var falska. Någon 

annan slutsats är heller inte rimligt att dra eftersom varje order slut-

förts. De transaktioner som gjordes av de tilltalade medförde inte att 

priserna varit låsta på den aktuella aktien under en tid utan enbart 

skapat en kortvarig kursändring. Vad gäller graden av vilseledande 

av transaktionerna som gjordes kunde inte hovrätten säkerställa hur 

det skulle bedömas. Det som skulle tala för ett liknande resonemang 

som det i tingsrätten var avsikten hos de tilltalade att manipulera 

Timber Hill-roboten. De tilltalade kunde dra nytta av att de själva 
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skapat en kursändring och att den samlade bedömningen skulle kun-

na leda till att det var vilseledande. Det som däremot talar emot att 

det var fråga om manipulation i form av vilseledande transaktioner 

var att varje transaktion som de tilltalade utfört var äkta, det vill säga 

att alla transaktioner skedde med avslut. Den information som ska-

pades av transaktionerna var alltså äkta. Det var enligt hovrättens 

mening det faktum att Timber Hill-roboten reagerade på ett felaktigt 

sätt som skapade en otillbörlig kurspåverkan och inte de två tilltala-

de. 

 

Hovrätten avslutar domskälen med att ta upp den etiska aspekten av 

att manipulera en robot. De menar att eftersom skaparna av Timber 

Hills robot är medvetna om hur marknaden ser ut för automatiserad 

handel borde de insett att den typen av handel innebär risker.  

 

4.2 IMC 

Mål C-445/09, IMC Securities BV mot Stichting Autoriteit Fi-

nanciële Markten, 2011-07-07 

Rättsfallet handlar om IMC Securities BV (IMC) som är ett neder-

ländskt bolag som handlar med värdepapper för egen räkning. Under 

2005 offentliggjorde Euronext Amsterdam att banken ABN AMRO 

lagt en order och IMC tog sedan del av dessa uppgifter. Banken hade 

lagt en så kallad stop loss order. Ordern lades till triggerkurs
96

 på 

5 000 aktier och dem innebar att aktierna skulle säljas automatiskt 

när den triggerkurs som banken angett nåddes. Det IMC sedan gjor-

de var att försöka avgöra vilken kurs banken satt och beräknade den-

na hypotetiskt och lade ordrar som sedan återkallades. Detta skedde 

innan börsen öppnade. IMC uppskattade sedan den utlösande kursen 

och IMC handlade sedan i två omgångar. Deras första köporder på 

10 000 aktier var en dold order, det vill säga att den inte syns i or-

derboken vilket inte är olagligt. Kort därefter, cirka två minuter sena-

re lade IMC en säljorder på 10 000 aktier. Det här utlöste bankens 

order och orsakade ett kursfall till 73 euro vilket således var IMC:s 

köporder. IMC köpte därefter 4 350 aktier inom loppet av mindre än 

en sekund. Kort därefter steg kursen genom en ny transaktion och 

IMC gjorde en vinst på cirka tio procent på ett par minuter. 

 

Den fråga som ställdes av den nederländska domstolen till EU-

domstolen innebar tolkning av direktivets artikel 1 punkt 2 andra 

strecksatsen och om det krävs att den onormala eller konstlade nivån 
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måste bibehållas under en viss tid för att den ska kunna anses onor-

mal eller konstlad. Det innebar alltså ett klargörande om tiden är 

avgörande för hur länge en onormal nivå upprätthålls. EU-

domstolens tolkning innebar att det inte krävs att den konstlade ni-

vån upprätthålls en viss tid. I domskälen jämförs olika språkversio-

ner av bestämmelsen och det konstateras att det enbart räcker med att 

nivån fixeras vid en onormal eller konstlad nivå.  

 

4.3 Carnegie 

Mål nr B 2026-09, Stockholms tingsrätt 2010-12-15  

Rättsfallet handlar om värdepappershandlare som var anställda på 

Carnegie. De tilltalade hade företagit handlingar avseende köp- och 

säljoptioner och aktiviteten skedde tiden innan börsen stänger. Tiden 

innan börsen stänger ligger till grund för den värdering som görs av 

ett värdepapper. Åtalet innebar en misstanke om att de tilltalade 

medvetet påverkat kursen enligt 8 § MmL till deras fördel. Konse-

kvensen av påverkan menade åklagaren hade inneburit en övervärde-

ring av de tilltalades aktieportföljer. De tilltalade menade att de stra-

tegier som använts inte var nya utan hade använts förut och att order-

läggningen inte stod i strid med godtagen marknadspraxis. Det var 

den hastiga handeln de tilltalade ägnade sig åt som utlöste larm på 

Stockholmsbörsens övervakning. Tingsrätten påpekade att förhållan-

dena som förelåg när de ordrar de tilltalade lade sista börsdagen 

2006 kan ha innehållit signaler som ska beaktas vid bedömningen av 

otillbörlighet enligt marknadsmissbruksdirektivet. Återigen menade 

de tilltalade att orderläggningen inte var unik för just den dagen. 

 

Åtalet ogillades av domstolen eftersom det av åklagaren inte kunde 

visas att orderläggningen som de tilltalade ägnat sig åt inte förutsatts 

av de skäl som angivits. Handeln kunde inte heller styrkas vara oför-

enlig med godtagen marknadspraxis dels enligt vad som redovisats 

av vittnena och dels i övrigt. Den aktuella handeln som företagits av 

de tilltalade var med andra ord legitim. 
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5 Analys 

5.1 Analys av lagstiftning 

5.1.1 Rättsläget 

Rättsläget gällande otillbörlig marknadspåverkan kan antas vara 

oklart. Oklarheten orsakas av att lagen är svår att tillämpa om beak-

tande görs till antal fällande domar. Det är således intressant att för-

söka förstå varför lagen är svårtillämpad. Lagens handlingsdirige-

rande effekt existerar men förloras om den är komplicerad att använ-

da. En orsak till svårigheten kan utgöras av att brottet gestaltas i flera 

skepnader vilket visserligen inte är unikt men antalet variationer kan 

vara svåra att representera i en gemensam definition. Även det fak-

tum att effekten vägs in i bedömningen om ett agerande är otillbör-

ligt skapar problematik om det inte föreligger en uttrycklig balans 

mellan betydelsen av handling och effekt. Det bör påpekas att hand-

ling utan önskad effekt kan skada marknaden och bör vägas in i be-

dömningen.  

 

Lagens syfte är att reglera den finansiella marknaden vilket är en 

omfattande uppgift för lagstiftaren. Hur effektiv en lag är kan urskil-

jas bland annat av antal fällande domar och dess preventiva verkan, 

det vill säga hur den verkar avskräckande. MmL bygger på direktivet 

vilket ligger till grund för medlemsländernas reglering av mark-

nadsmissbruk. Det innebär att lagstiftning rörande otillbörlig mark-

nadspåverkan baseras på samma grund men betyder inte att alla län-

der har samma lagstiftning eftersom det är upp till varje land att im-

plementera regleringen på ett sätt som anses ekvivalent med direkti-

vets regler. Detta skapar ett differentierat regelverk i varje enskilt 

land vilket åskådliggörs genom att studera konsekvenser av lagens 

effektivitet. Jämförs den svenska lagens effektivitet med lagar i 

andra länder bör skillnaderna bli synliga gällande reglernas utform-

ning vilka i sin tur avspeglas i effektiviteten. Den tolkning ett med-

lemsland gjort borde således kunna användas som grund i syfte att 

skapa en mer effektiv lagreglering. Vad som bör beaktas är att rå-

dande omständigheter i ett land där lagen förefaller mer effektiv kan-

ske inte föreligger i Sverige. En av de största skillnaderna som upp-

stått genom medlemsländernas valmöjlighet att välja mellan straff-

rättsliga – eller administrativa sanktioner.  

 

Något som kan tänkas skapa problem är att i den svenska lagkon-

struktionen behöver en potentiell gärningsman själv avgöra om för-
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farandet är otillbörligt eftersom uppsåtet består av att denne insett 

eller borde ha insett att förfarandet var olagligt. Konstruktionen in-

nebär att ett handlande måste omfattas av något av de exempel på 

otillbörligt agerande som direktivet anger. Det sagda medför att om-

fånget av vad som utgör otillbörlig marknadspåverkan avgränsas. 

Trots att formuleringen i direktivet och MmL inte är identiska kan 

direktivet ändå utgöra tolkningsgrund för den svenska regleringen.  

5.1.2 Lagteknisk konstruktion 

I Timber Hill-avgörandet, se avsnitt 4.1 och 5.3.1 poängteras att 

otillbörlig marknadspåverkan utgör en rättslig standard och att en 

sådan kännetecknas av att innehållet inte är fastställt vilket i domen 

preciserats att brottet inte har ett fastställt innehåll. Det indikerar att 

en gränsdragning inte är enkel att göra. En möjlig tolkning skulle 

kunna vara att de faktorer som behövs utvecklas med tiden. 

 

När det handlar om otillbörlig marknadspåverkan finns det många 

olika sätt att påverka marknaden. Utesluts sådana förfaranden som 

av lagstiftaren anses vara tillåtna för att säkerställa finansiella in-

strument blir det kvar ett spektrum av andra möjligheter att manipu-

lera marknaden. Det är en fördel att inte ha en uttömmande lista på 

otillbörliga förfaranden därför att det ger utrymme för nya omstän-

digheter som är otillbörliga att omfattas av lagen. 

 

Det som kan ligga bakom ett sådant utrymme kan vara att den finan-

siella marknaden utvecklas i snabb takt och det vore komplicerat att 

försöka förutse hur olika manipulationstekniker skulle se ut när lagen 

skapas. De nya omständigheterna som kan tänkas uppstå är dock 

sällan helt nya utan klassiska manipulationstekniker och stöps om i 

en annan form men med samma grundtanke. En omständighet som 

existerar vid bedömningen är om det föreligger ett uttalat syfte med 

en transaktion. Det är en omständighet som är viktig och grundläg-

gande eftersom det på ett sätt styr undersökningen om transaktioner 

är otillbörliga. Det skulle inte finnas något skäl att utreda ett miss-

tänkt fall av otillbörlig marknadspåverkan om det inte föregås av en 

misstanke om brott.  

 

En omständighet som kan ligga till grund för att det inte produceras 

många fällande domar och som inte är kopplad till lagens tillämplig-

het är att brottet eller snarare bevisningen behöver få en starkare för-

ankring hos domstolarna. Med det menas en större förståelse för så-

dana omständigheter som kan vara avgörande vid bedömningen om 

ett brott begåtts men som domstolen inte anser vara betydande om-

ständigheter men som är vedertaget av aktörer inom området. Det 



33 

 

kan bero på att otillbörlig marknadspåverkan innebär teknik och me-

toder som behöver förstås av andra än dess utövare och en bedöm-

ning förutsätter kunskap om hur marknaden reagerar på manipula-

tioner och skadan på marknaden. Det vore inte korrekt att påstå att 

det är ett nytt brott eftersom aktiehandel skett sedan lång tid tillbaka. 

Vad som är nytt är på vilket sätt manipulationerna företas och det 

kan vara en bidragande orsak till att bedömningen är svår. Det som 

kan bidraga till en ökad tillämpbarhet av lagen skulle kunna vara att 

avgörande bevis utvecklas och förankras bland domstolarna.  

5.1.3 Gränsdragning av otillbörlig marknadspåverkan 

Den i lagkommentaren föreslagna lösningen för gränsdragning av 

otillbörlig marknadspåverkan innebär att handlingar ska kategorise-

ras. Effekten skulle få en underordnad betydelse vilket kan sättas i 

kontext mot att en handling kan få effekt även om inte gärningsman-

nens önskade effekt uppnås. Situationen skulle kunna innebära att 

misslyckade försök till marknadsmanipulation inte utgör något brott 

om enbart handlingen i sig är straffbar och inte effekten. Förslaget 

till lösningen förefaller aningen motsägelsefull eftersom författarna i 

beskrivningen av rekvisitet ägnat att menar att handlingen i sig inte 

behöver ge en konkret effekt utan att det är tillräckligt att det är äg-

nat att vilseleda marknaden ifråga om pris eller utbud.  

 

Det kan antas skapa ett utrymme vid bedömningen av otillbörlighet 

när lagens rekvisit handel ska bedömas. Om det inte är fråga om 

handel men andra förfaranden som otillbörligen påverkar marknads-

priset, blir frågan om dessa förfaranden behöver anta någon specifik 

skepnad för att vara otillbörliga eller om det räcker att de påverkar 

kursen. Eftersom det finns många olika handlingar att genomföra för 

att åstadkomma en manipulation omfattas dessa av lagens tillämp-

ningsområde genom uttrycket andra förfaranden. Det som är viktigt 

vid bedömningen är att den aktuella påverkan ska resultera i en reak-

tion på priset på ett värdepapper. Reaktionen är i sig det som dels 

eftersträvas av en potentiell gärningsman och dels det som eftersöks 

vid undersökning vid misstanke om otillbörlig marknadsmanipula-

tion. En tänkbar indikation när en gärning är otillbörlig skulle kunna 

vara när det finns ett orsakssamband mellan en handling och en reak-

tion på priset i värdepappret.  

 

Den i propositionen angivna beskrivningen av vad otillbörlighet in-

nebär ger en indikation på hur gränsdragningen ska göras. Förfaran-

det kräver att två delar ska vara uppfyllda för att rubricera förfaran-

det som otillbörligt; det ska inte finnas något legitimt syfte och det 

ska vara vilseledande eller kursmanipulativt. Dessa två parametrar 
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innebär i praktiken riktlinjer som är rörliga. De är rörliga i den me-

ning att de inte innehåller någon gräns hur graden av legitimitet eller 

vilseledandet ska bedömas. Vad gäller den vilseledande och kursma-

nipulativa effekten gestaltas sådana parametrar som är relativa i för-

hållandet till förfarandet i sig. Det som är svårt med just bedömning-

ar av otillbörlighet i förfaranden är att kunna peka ut det icke legiti-

ma syftet eftersom det innebär att bestämma en persons syfte och 

intention med en handling. Att bestämma vad syftet med handlingen 

varit sker efteråt av den instans som utreder brottet och inte av de 

som övervakar handeln.   

 

5.2 Analys av högfrekvenshandel 

5.2.1 Relation till lagens rekvisit  

En aspekt av höghastighetshandeln är om den självständigt använd 

utgör otillbörlig marknadspåverkan. Som strategi är den i sin renaste 

form enbart en strategi. Frågan är om höghastighetshandel är otill-

börlig om de ordrar som läggs är verkliga och att det inte finns någon 

annan avsikt med dem än att de ska handlas med. Det finns inget i 

nuvarande lagstiftning som säger hur länge ordern ska finnas till-

gänglig för handel och då bör inte höghastighetshandel vara otillbör-

lig i relation till förbudet. Avgörande blir då syftet med orderlägg-

ningen, det vill säga om det är en äkta order. Det som blir komplice-

rat är att fastställa på vilket sätt det skulle vara otillbörligt om en 

aktör tillåts att agera snabbare än alla andra. Det blir en moralisk 

fråga som kan knytas till marknadens syfte vilket är att den ska vara 

rättvis.  

 

Det finns än så länge inga avgjorda fall i Sverige som bevisar att 

högfrekvenshandel i sig är otillbörlig marknadspåverkan. Argumen-

tet att handeln skulle manipulera volatiliteten (se avsnitt 1.6) på ett 

otillbörligt sätt saknar grund eftersom en höghastighetsdator agerar 

market maker och ställer priser allt eftersom kursen rör sig upp eller 

ner. Ett sådant påstående är inte hållbart eftersom hög volatilitet in-

nebär att marknaden är likvid och manipulation har störst chans att 

lyckas i illikvida aktier. Timber Hill robotens algoritm påverkades av 

handel i illikvida aktier och inte i likvida aktier. Det kan alltså kon-

stateras att det inte är genom manipulation i likvida aktier som vola-

tiliteten ökar utan i illikvida aktier. Det kan vara vanskligt att dra den 

här typen av slutsatser av ett enda avgörande men med i brist på 

andra källor får avgörandet agera vägledande för uppsatsens syfte.  

 

Om dessa ordrar från en högfrekvensrobot enbart ses ur den aspekten 

att de läggs motsvarar de lagstiftarens uppställda krav på att vara 
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verkliga eftersom intentionen är att de ska handlas med. Vad som 

däremot kan diskuteras är om det föreligger samma intention med 

orderläggandet att lägga en order med hjälp av högfrekvenshandel 

och att lägga ordrar i syfte att exempelvis visa en falsk bild av ägan-

derättsövergång om köpsidan och säljsidan har samma person. Att 

inte ha en intention att vilja handla med en order innebär således en 

annan intention med orderläggningen föreligger. Det finns som ovan 

konstaterat skillnader mellan genuina ordrar och fiktiva ordrar i den 

meningen att avsikten skiljer dem åt. Konsekvensen av intentionens 

verkliga syfte spelar roll för orderläggningen innebär att det finns två 

möjliga utgångspunkter hos den som lägger ordern. Antingen vill 

denne handla eller inte. Lägger någon en order som grundar sig på 

andra orsaker än att den avser handel handlar således denne på andra 

incitament. Det kan till exempel visa sig när någon handlar och inte 

beaktar det aktuella värdet.  

 

Skillnaden mellan sådana ordrar som är tänkta att sprida en falsk bild 

av aktivitet i ett värdepapper eller ägande och de som läggs med 

hjälp av högfrekvenshandel, är att de förra är avsedda att verka vilse-

ledande medan order med hjälp av högfrekvenshandel inte har ett 

vilseledande syfte. Det vore därför orimligt att jämföra en högfre-

kvensorder med en annan sorts orderläggning eftersom de inte syftar 

till samma sak. En teknik att skapa vilseledande signaler innebär att 

det är manipulerande. Snabb orderläggning är visserligen en strategi 

men syftar inte till att ge en missvisande bild av aktiviteten. Det 

skulle vara befogat att argumentera att högfrekvenshandel är en stra-

tegi som andra men eftersom den inte har något manipulativt inslag, 

eller snarare att det inte är fastställt vad det manipulativa syftet skul-

le bestå av, är det svårt att precisera på vilket sätt den utgör otillbör-

lig marknadsmanipulation. Vad den däremot kan liknas med är mer 

ett verktyg att använda vid handel och ibland tillsammans med en 

manipulationsteknik.   

5.2.2 Innebörd 

Det Timber Hill-avgörandet även belyser när det gäller högfrekvens-

handel är att dess funktion som handelsstrategi ifrågasätts. Det be-

hövs en definition av vad det är och vilken funktion den fyller. Det 

som kan påverka fastställandet av funktionen är att enbart se till vil-

ken potentiell skada och fara den skulle kunna utgöra. För att kunna 

belysa ett fenomens risker behövs en bild av vad det är och hur det är 

tänkt att fungera. Därefter kan de risker som kan tänkas uppkomma 

behöva bli utmejslade för att kunna härledas till dess källa om det är 

högfrekvenshandeln i sig eller något annat som utgör otillbörlighe-

ten. Det bör påpekas att avarter av högfrekvenshandel kan vara till 
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skada och bör stävjas, det vill säga kombinationer av högfrekvens-

handel och manipulationsmetoder. 

 

Om en högfrekvensdator inte är otillbörlig i sig själv, men kanske 

däremot i kombination med olika strategier, och den kan inte ses 

som en aktör som alla andra på marknaden, vad är den då för något? 

Den kan anses vara ett verktyg för att handla på börsen, precis som 

datorn är ett verktyg som utformats genom tiden är högfrekvensrobo-

ten produkten av dagens efterfrågan. Det mönster som högfrekvens-

handel kännetecknas av går inte att jämställa med den klassiska bil-

den av manipulation eftersom den senare går ut på att lägga ordrar i 

syfte att driva upp eller ner kursen och den förra går ut på att agera 

snabbt. I dagsläget saknas bevis för att sådan handel ensamt kan or-

saka manipulation i kursen på samma sätt som exempelvis wash sa-

les.  

 

Swift och Trillium vilka bötfälldes genom sanktionsbeslut var två 

aktörer som med hjälp av högfrekvenshandel agerade på ett otillbör-

ligt sätt men hade troligen åstadkommit en manipulation utan hjälp 

av den hastighet som högfrekvenshandeln bidrog med. De två fir-

morna, Swift och Trillium, hade kunnat använda layering enskilt och 

ändå skapat en manipulation. Det intressanta är om effekten hade 

blivit lika stor utan högfrekvenshandel som med den i kombination 

med layering.  

 

Det är även intressant att jämföra det snabbhetsövertag som råder 

genom höghastighetshandel med sådant som kan skapa manipulation 

enligt lag. För att återknyta till uppsatsens frågeställning var gränsen 

går för otillbörlig marknadspåverkan ställs lagens krav, se avsnitt 

3.2.1, i kontrast mot högfrekvenshandeln. Ett av kriterierna för att ett 

agerande ska anses vara otillbörligt är att det ska vara fråga om han-

del eller andra förfaranden. När högfrekvenshandel placeras i kon-

text mot det här kriteriet kan det ifrågasättas om den typen av handel 

är verklig eller om det innebär om ett annat förfarande. Det kan råda 

delade meningar om högfrekvenshandel verkligen är handel eftersom 

orderna finns till förfogande i orderboken enbart en kort stund. Ar-

gumentet att det inte skulle vara fråga om verklig handel baseras på 

att orderna ligger i orderboken för kort tid för att kunna handlas med 

och att avsikten med orderna inte är att de ska gå till avslut utan att 

skapa vilseledning. Motargumentet består av att trots att stora mäng-

der ordrar läggs går en del till avslut. På vilket sätt ska högfrekvens-

handeln bedömas i kontext till kriteriet att otillbörlig marknadspå-

verkan ska inkludera handel eller annat förfarande?  
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En möjlig reglering av högfrekvenshandel skulle kunna innebära att 

ordrar måste ligga till förfogande en viss tid för att uppfylla kravet 

på att vara verklig om det antas att dessa ordar inte är det. Detta 

väcker emellertid frågan om det skulle fordras ett krav för hur länge 

en order måste finnas till förfogande. Det skulle påverka konkurren-

sen mellan aktörerna om de tvingades till att ha orderna liggande en 

viss tid. Konsekvensen av att ha en tidsgräns för hur länge orderna 

ska ligga i orderboken skulle därmed innebära att marknaden inte 

styrs av aktörer utan av marknadsplatsen. I ett sådant läge är det inte 

längre marknaden som styr och skapar heller inte en fri konkurrens. 

En marknadsaktör tar en risk med att lägga exempelvis köporder och 

om denne inte vill ligga kvar med dessa på grund av olika anled-

ningar ska inte tidsgränsen tvinga till det. Det vore riskabelt att re-

glera marknaden på ett sådant sätt att orderna måste ligga kvar en 

viss tid därför att en part anser detta och det är inte en part som age-

rar. Eftersom det finns många typer av handel skulle ett tidskrav be-

gränsa handeln på ett negativt sätt eftersom handeln då skulle behöva 

anpassas efter regler som inte är fördelaktiga. Handeln styrs visserli-

gen genom regler men inte av sådana som kan inverka att de är 

gynnsamma för en del av aktörerna. 

5.2.3 Rättviseperspektivet 

Den styrande kraften för sund handel är och ska vara rättvisan men 

även konkurrens behöver beaktas. Rådande diskussion om högfre-

kvenshandel berör rättvisefrågan ur ett sådant perspektiv att aktörer-

na jämförs med varandra. Vad som är intressant att diskutera är frå-

gan hur rättvisan ska fördelas, det vill säga innebär rättvisan att aktö-

rer på en marknad fritt får använda de metoder de själva valt eller 

ska metoder för handel regleras på ett sätt att alla är likadana och 

därmed styra handeln att den blir rättvis ur ett jämlikhetsperspektiv? 

Konsekvensen av det betyder att marknaden styrs av någon annan än 

aktörerna själva, på ett liknande sätt som diskuterats gällande tids-

krav för orderläggning. Vad som är viktigt att komma ihåg är att inte 

blanda ihop rättvisa och jämställdhet. Rättvisa ska inte innebära att 

alla aktörer ska vara likadana utan att de har rätt att agera vare sig de 

är jämlika eller icke jämlika. Det skulle kunna liknas med att en fri-

idrottare inte får ha en kroppslängd över 1.85 meter för att denne 

skulle ha otillbörliga fördelar gentemot de andra friidrottarna. Vad 

som ska avgöra om någonting är rättvist eller inte ska inte baseras på 

en aktörs egenskaper utan istället behöver utrymmet för agerandet 

ges en viss ram.  

 

Den egentliga funktionen av högfrekvenshandel behöver en klar de-

finition och därefter kan handelns avarter sättas i kontext mot den 
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och analyseras. Eftersom syftet är viktigt i bedömningen om ett age-

rande faller inom förbudet i 8 § MmL behöver det ställas i kontrast 

gentemot frågan hur fort det är tillåtet att agera. 

 

5.3 Analys av avgöranden 

5.3.1 Timber Hill 

I de två instanser som Timber Hill-fallet har behandlats i redogörs 

samtidigt två sidor av debatten kring högfrekvenshandel och hur 

algoritmer påverkar marknaden. Tingsrättens resonemang innebär att 

ett sådant utnyttjande ger upphov till marknadspåverkan. Hovrättens 

domskäl innebar att det inte var fråga om otillbörlig marknadspåver-

kan eftersom transaktionerna som gjordes var äkta. Orsaken till ma-

nipulationen var i stället brister i Timber Hills algoritm och att dessa 

borde kunnat ha förutsetts och åtgärdats av de som konstruerat den. 

Det intressanta i hovrättens resonemang är att de påpekar att den som 

lider skada av transaktionerna är Timber Hills robot. De pekar alltså 

på en aktör på marknaden och inte på marknaden som helhet. Kon-

sekvensen av den här typen av resonemang är ännu oklar eftersom 

den här teorin inte applicerats på andra fall. Avgörandet signalerar 

att det är enskilda aktörer som är regleringens skyddsobjekt och inte 

marknaden som helhet eller allmänhetens förtroende för marknaden.  

Hovrättens resonemang innebär indirekt att en robot är likställd med 

en aktör vilken som helst. Det är intressant att undersöka hur interak-

tionen upprätthålls på marknaden om en robot är jämförbar med en 

normal aktör. En robot har fler fördelar än vad en normal aktör har 

och interaktionen skulle därmed vara ur balans. Sett ur ett rättvise-

perspektiv är det inte fördelaktigt och inte heller önskvärt.  

 

Något som kan relatera till gränsdragningen av otillbörlig marknads-

påverkan är det uttalande som hovrätten gör. Den påpekar att be-

greppet marknadspåverkan är en rättslig standard vilket indikerar att 

brottet inte har ett klart innehåll utan att metoder som uppkommer 

efter lagens tillkomst skall omfattas av förbudet så länge de uppfyller 

de villkor som uppställts. Vidare påpekar domstolen att det inte går 

att fastställa att brott föreligger enbart med hjälp av sådana moment 

som beskrivs i förarbetena till den norska lagen men att de kan fun-

gera som signaler om att saken behöver undersökas närmare. Ett 

sådant uttalande visar att i alla fall i norsk lagstiftning finns det en 

vetskap om att marknadspåverkan skiftar form och att det är viktigt 

att följa med utvecklingen. Att begreppet otillbörlig marknadspåver-

kan är en rättslig standard och inte har ett fastställt innehåll kan sig-

nalera att brottets kännetecken visserligen är kända men att det inte 

går att på förhand fastställa dessa. 
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Ett argument för att robotar ska vara likställda med en normal aktör 

är det faktum att en människa skapat den och att roboten ger uttryck 

för människans intelligens. Det skulle innebära att en robot blir en 

människas förlängda arm. Att vara mer framgångsrik på marknaden 

genom intelligens kan inte anses olagligt. Tingsrättens argument för 

en fällande dom är bland annat att de två tilltalade manipulerat robo-

ten. Det resulterade i en fällande dom och det är inte orimligt att för-

stå varför domstolen argumenterat på det viset. Antag att en aktör 

utnyttjar en robots algoritm och att en robot anses jämställd med 

andra aktörer på marknaden så förefaller resonemanget rimligt.  

Det går även att placera högfrekvenshandel i en annan synvinkel, 

vilken innebär ett jämförande med en aktör som manipulerar mark-

naden genom att lägga ordrar och en aktör som utnyttjar en algoritm. 

Skillnaden skulle bestå av att en manipulering av en algoritm inne-

håller en tredje part medan en ordermanipulation sker direkt utan 

”mellanhand”. Den mest påtagliga skillnaden skulle bestå av att en 

algoritm har ett försprång när det kommer till hastighet jämfört med 

en aktör utan algoritm. 

 

Båda ovan presenterade redovisningar av högfrekvenshandeln skulle 

teoretiskt kunna omfattas av 8 § MmL räckvidd eftersom handling-

arna föregås med intentionen att den ska påverka marknadspriset och 

i fallet med algoritmen innebär att handel sker efter att den önskade 

effekten uppnås efter manipulationen. Det skulle kunna uppfattas att 

både manipulera en algoritm och manipulera marknaden genom att 

lägga ordrar innebär en påverkan på marknadspriset. Vad som skiljer 

dessa åt är tillvägagångssättet för manipulationens uppkomst, det vill 

säga var manipulationen sker och hur.  

5.3.2 IMC 

IMC skapade en påverkan på aktiekursen vilket inte var unikt utan 

det var snarare domstolens svar på tolkningsfrågan. Det kan vara 

komplicerat att tillämpa domstolens resonemang på liknande situa-

tioner när tiden blir föremål för bedömning eftersom det innebär att 

andra omständigheter och faktorer kanske förbises om tiden ges stort 

utrymme.  

 

Om inte är tiden avgör när en nivå är konstlad innebär domstolens 

tolkning att det bör finnas andra faktorer som verkar avgörande för 

bedömning om otillbörlig marknadspåverkan föreligger. Å andra 

sidan skulle domstolens resonemang möjligtvis förenkla gränsdrag-

ningen när det är fråga om otillbörlig kursmanipulation. Att kunna 

peka på omständigheter som är konstlade eller fixerade utan att ta 
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med tiden i beräkningen kanske förenklar upptäckterna av otillbörlig 

marknadspåverkan.  

5.3.3 Carnegie 

Det som saknades för en fällande dom enligt tingsrätten var ett or-

sakssamband mellan ökningen i aktieportföljen som de tilltalade 

förfogade över och det aktuella agerandet. Tingsrätten påpekade att 

den aktuella handeln kan ha inneburit signaler som skulle ha beaktas 

enligt marknadsmissbruksdirektivet vilket inte utvecklades vidare. 

Vad som är intressant är om dessa signaler hade beaktats och utveck-

lats och getts en ökad betydelse. I rättsfallet gjordes en noggrann 

beskrivning av handeln vilket är viktigt att beakta men det som tings-

rätten påpekade rörande signaler för otillbörlighet borde ha under-

sökts närmare och kanske kunde handelns påstådda otillbörliga syfte 

ha styrts med hjälp av detta. Ett oegentligt syfte bör kunna urskiljas 

med hjälp av de riktlinjer som anges i direktivet.  

 

Merparten av de tilltalades handlingar gjordes innan börsen stängde 

vilket skulle kunna varit en signal om användning av otillbörliga 

metoder. Hade detta faktum givits en större betydelse skulle det kun-

nat påverka bedömningen. Tingsrätten beaktade visserligen de tillta-

lades syften men skulle kunnat ha lagt mer vikt vid omständigheter-

na, som att transaktionerna gjorts vid slutet av dagen eller sista da-

gen på året. Effekten av transaktionerna beaktades av tingsrätten 

men det bör heller inte vara överordnat intentionen och syftet av 

handeln. Det är viktigt att alla omständigheter ges lika stor vikt efter-

som det inte går att dra en generell slutsats av en enskild omständig-

het.  

 

Det som ger tingsrätten grund för sitt ogillande av åtalet är inte obe-

fogat eftersom det i likhet med vad som påpekats, inte var möjligt att 

finna ett konkret orsakssamband mellan ökningen av de tilltalades 

aktieportföljer. Vad som styrker deras resonemang för ett ogillande 

är omständigheten att handeln inte skilde sig anmärkningsvärt från 

den aktuella tidpunkten jämfört med andra tillfällen.  
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6 Slutsats 
 

Arbetet med uppsatsen har föregåtts av syftet att försöka urskilja en 

gräns för otillbörlig marknadspåverkan. Av analysen kan det konsta-

teras att det är komplicerat att i efterhand bevisa att otillbörlig mark-

nadspåverkan förelegat. Det beror på att det är många omständighe-

ter som ska beaktas, vilket kan urskiljas i bland annat Timber Hill-

avgörandet där domstolen påpekar att begreppet otillbörlig mark-

nadspåverkans status är en rättslig standard. Komplexiteten stöds 

genom förarbetenas uttalanden vilka visserligen definierar brottet 

men som i praktiken är komplicerade att tillämpa. Orsaken till att 

lagen är svår att tillämpa beror på flera faktorer och en anledning 

skulle kunna vara att otillbörlig marknadspåverkan är så pass kom-

plext att det är svårt att förstå.  

 

Marknadsmissbrukslagen är en straffrättslig lag vilket innebär höga 

beviskrav och alternativet skulle vara att införa administrativa sank-

tioner för brott. Skulle situationen vara att administrativa sanktioner 

utgick istället för fängselstraff är det inte å andra sidan inte säkert att 

utfallet skulle bli fler fällande domar eftersom administrativa sank-

tioner inte med säkerhet skulle ha samma avskräckande effekt. Vil-

ket sanktionssätt som är mest effektivt är svårt att avgöra men en 

förändring borde inte vara alltför långt bort sett till hur lagen tilläm-

pas idag. 

 

Tendensen är att det blir allt svårare att upptäcka och stävja brott på 

grund av den mer automatiserade handeln. Att handla med aktier 

idag är vanligt förekommande med ett stort antal utövande aktörer 

vilket ökar risken för brott. Att handeln dessutom är överskridande 

och sker på fler marknadsplatser försvårar övervakningen. Vad som 

kan tänkas underlätta undersökningen vid fastställande av otillbörlig 

marknadspåverkan är att använda orsakssamband i större utsträck-

ning. Det skall föreligga mellan handling och effekt men den senare 

ska inte enbart syfta till en eventuell vinst utan aktörens önskade 

effekt. Orsakssamband behövs för att bevisa brott och utläses ur 

Carnegie-domen men resonemanget återfinns i hovrättens domskäl i 

Timber Hill.  En faktor som även den bör ges större utrymme vid 

bedömningen är omständigheterna omkring förfarandet. Uttalandena 

i förarbetena om att ytterligare moment behövs för att kunna anse en 

handling otillbörlig. Det skulle kunna vara ett incitament att beakta 

sådana omständigheter som kan vara av vikt för brottet, sådant som 

är vedertagen marknadssed men kanske inte är känt för lagstiftaren. 
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