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1 INLEDNING 

Den moderna finansiella marknad vi idag lever med präglas i mångt och 

mycket av avancerad teknisk och finansiell innovation. Teknisk innovation i 

den bemärkelsen att börser och marknadsplatser ständigt arbetar med att 

utveckla sina plattformar för att ge deras medlemmar högsta möjliga hastighet 

var gäller snabba avslut, transaktioner och avstämningar. Det så till den grad att 

det inte sällan uppstår som en konkurrensmetod, vilken ibland konsumerar den 

annars så typiska prisaspekten för avslut. Ett exempel på denna förändring är 

Stockholmsbörsen, som numer heter NasdaqOmx, vilken hyr ut utrymmen i 

börshallen till flera finansiella aktörer. Syftet med är att korta avslutstiderna 

och exekvera order så snabbt som det är möjligt. Den finansiella innovationen 

är om möjligt ännu mer utvecklad, i den flora av finansiella instrument, 

finansieringslösningar, vidareförsäkringar som idag finns att tillgå via de 

finansiella marknaderna. 

Lagstiftningen på dessa marknader har ofta utvecklats reaktivt utifrån 

händelser på marknaderna, nästan aldrig, om någonsin har den utvecklingen 

varit proaktiv.  

Denna uppsats berör lagen om marknadsmissbruk, närmre själva brottet 

otillbörlig marknadspåverkan. Det innebär att denna uppsats berör ett ämne där 

många juridiska discipliner fogas samman, civilrätt, mer specifikt i form av 

värdepappersrätt, straffrätt, EU-rätt för att nämna några. 

Just nu pågår ett stort arbete inom EU med att harmonisera och utveckla en ny 

lagstiftning kring marknadsmissbruk och i synnerhet just otillbörlig 

marknadspåverkan. Jag kommer i denna uppsats att gå igenom varför 

lagstiftningen behövs ur ett juridiskt men även till viss del ur ekonomiskt 

perspektiv. Själva brottet kommer också att beskrivas ur lagstiftarens 

perspektiv. Vidare kommer även den nuvarande svenska rättstillämpningen av 

gällande rätt att kommenteras. Min tes är att rättstillämpningen ser ganska 

annorlunda ut i de olika medlemsländerna och Sverige har, relativt de andra 

länderna implementerat en vag form definitionsmässigt vad gäller 
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marknadsmissbruksdirektivet från 2005. Därav så är en jämförelse med andra 

länder av intresse för uppsatsen. 

Den nya regleringen, vilken består av ett direktiv och en förordning kommer 

dels att sätta nya krav på administrativa åtgärder, vilket Sverige saknar i 

egentlig mening i dagsläget, dels omfattar den nya regleringen ett direkt 

straffrättsligt direktiv. 

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats ämnar utröna den juridiska och till viss del ekonomiska 

effektiviteten och konsekvenserna av dagens gällande rätt för brottet otillbörlig 

marknadspåverkan. Ett led i och med  detta blir att försöka utröna vad de 

bakomliggande faktorerna för lagstiftningen är, för att kunna göra det behövs 

det en ekonomisk introduktion till varför effektiva marknader behöver 

regleringar och vad lagstiftarens bakomliggande syften egentligen är med 

lagstiftningen.  

Den svenska lagstiftningen har fått mycket kritik från skilda håll, delvis om 

ojämn efterlevnad då många professionella aktörer inte verkar träffas av 

samma regler som mindre privata. Men även en mer grundläggande bristande 

efterlevnad av det ursprungliga direktivet. 

De huvudfrågor som är aktuella för denna framställning är därmed följande; 

 Hur ser den aktuella lagstiftningen ut? 

 Vilka är orsakerna till dess tillkomst? 

 Hur effektiv är den i svensk lagstiftning i dagsläget, jämfört med ett 

urval av andra länder? 

 Vad kan eventuella konsekvenser vara av det nya pågående 

lagstiftningsarbetet? 

 

1.2  Metod 
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Uppsatsen bygger till stor del på rättsdogmatisk metodlära. Jag har utgått från 

lagtexter, förarbeten främst inom Sverige, men även viss utländsk doktrin och 

praxis berörs i uppsatsen.  

Ursprungligen var arbetet tänkt att gå igenom samtliga domar som fallit 

avseende otillbörlig marknadspåverkan sedan lagens tillkomst enligt dess 

nuvarande lydelse 2005. Dock så framstår många av domarna som relativt 

generiska dels är deras prejudicerande betydelse begränsad. Istället har några 

tidigare rättsfall tagits upp för att belysa problematiken, dels några av de mer 

intressanta eller bäst beskrivande fallen. Vidare har även sammanställningen 

som sådan bevarats och ingår som en statistisk kommentar i kapitlet vilket 

berör "Praxis". 

 

1.3  Avgränsning 

Målet med uppsatsen är som tidigare nämnt att utröna effektivitet och 

tillämpning av gällande rätt. Inledningsvis omfattade detta samtlig praxis och 

förarbeten. Då svensk praxis inte erbjuder alltför vittgående utvecklingar utan 

framstår som något generisk, samt att det saknas prejudicerande intresse så 

kom arbetet fokuseras kring bakomliggande orsaker samt svenska förarbeten. 

Vidare finns det, inom EU enorma mängder material varför denna del kortades 

ner till att främst behandla de nu gällande förslagen. Av utrymmesskäl så 

kortades även den komparativa delen ner. 

Den aktuella lagen, innefattar som nämnts ovan en stor mängd juridiska 

discipliner, varför några dessvärre hamnar i skymundan i en framställning som 

denna. De straffrättsliga påföljderna behandlas inte i det närmre. Vidare 

uppstår många EU-rättsliga problemområden vilka normalt sett hade krävt mer 

utrymme, detta såsom proportionalitetsprincipen m.m. Denna del är också 

omfattande och kommer endast att beröras kortare inom kapitlet för EU-rätt. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Orsaker till lagstiftning 

Finansmarknadernas utveckling och existens härrör från behovet av allokering 

av kapital och risker i samhället.
1
 Finansmarknaderna ska förena investerare 

med entreprenörer, företag och privatpersoner vilka är i behov av exempelvis 

kapitaltillskott för att utveckla sin verksamhet. De ska dela risker och därmed 

även föra bolag, industrier, entreprenörer och i framåt.
2
 De finansiella 

marknadernas betydelse för marknaderna är således viktig för samhället i stort. 

Därav är även ett förtroende för kapitalmarknaderna av högsta vikt för dess 

funktionalitet, för utan en fungerande och rättvis marknad så minskar 

förtroendet och därmed riskviljan att föra in mer kapital i marknaderna.
3
 Det 

kan i förlängningen få svåra konsekvenser för de finansiella marknaderna och 

även näringslivet i stort, med minskad kapitaltillförsel till marknaderna. Vilket 

i sin tur kan leda till minskad utlåning till företag och entreprenörer. Ett 

scenario vi till viss del har sett de senaste åren. 

Så för att bibehålla allmänhetens förtroende för marknaden krävs incitament 

för de finansiella marknaderna att fungera enligt de ramar som samhället i stort 

förväntar sig. Om marknaderna inte klarar av att upprätthålla förtroendet krävs 

således ett ingripande från lagstiftaren. Skyddsvärdet för samhället i stort 

övergår i det fallet marknadens vilja och egna modell för incitament. 

I regeringens proposition 2004/05:142 om marknadsmissbruk så finns en 

deskriptiv passage som belyser problemet.
4
 I den förklaras att reglering alltid, 

enligt nationalekonomiska termer, skall ska införas för att göra "marknaderna 

effektivare och mer likvida". Följaktligen så krävs det även ett 

marknadsmisslyckande för att detta behov skall föreligga.  

                                                           
1
 Fama, Eugene, The Journal of Finance, 1970, sida 383 ff. 

2
 Prop. 2004/05:142, sida 40 

3
 Sevenius & Örtengren, 2012, sida 27 ff. 

4
 Prop. 2004/05:142, sida 40 
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Vad gäller marknadsmisslyckande angående just marknadsmissbruk så förs det 

resonemang både för samt mot ett förbud vilka kommer att utvecklas i det 

följande. 

 

2.1.2 Insiderhandel kontra otillbörlig marknadspåverkan 

I förarbetena till  nu gällande lagstiftning
5
, MmL, görs en distinktion mellan 

insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, vidare förs även ett 

resonemang kring varför de två skiljs åt och varför insiderhandel kan vara 

förenat med mer rättvisande kurser än otillbörlig marknadspåverkan. 

 

I korthet kan resonemanget sammanfattas mycket förenklat enligt följande. 

Insiderhandel bygger på att en aktör har fått kännedom om ett visst förhållande 

vilket är av vikt för ett specifikt företag, agerar sedan på denna information 

innan marknaden i övrigt känner till informationen och gör därmed en vinst på 

andras bekostnad. Otillbörlig marknadspåverkan utgår ifrån att man antingen 

genom informationsbaserad eller tekniskt baserade ageranden försöker påverka 

en kurs på ett finansiellt instrument. Man kan utifrån detta resonemang säga att 

insiderhandeln åtminstone bygger på ett faktiskt reellt förhållande och att den i 

vissa fall kan vara till gagn för att exempelvis ett företags aktiekurs ska bli mer 

rättvisande i marknaden. Otillbörlig marknadspåverkan å andra sidan har som 

utgångspunkt att någon manipulerar kursen via orderdjupet eller genom att 

sprida falsk information om företagets förehavanden. Det renderar i den enkla 

slutsatsen att otillbörlig marknadspåverkan alltid är just otillbörlig men att 

insiderhandel faktiskt kan ha positiva följder. 

"Det finns en grundläggande skillnad mellan å ena sidan när en 

person med insiderinformation handlar och å andra sidan när 

någon försöker manipulera marknaden genom otillbörlig 

marknadspåverkan. När en person med insiderinformation 

                                                           
5
 Prop. 2004/05:142, sida 40 ff. 
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handlar tenderar han eller hon att driva priserna så att de blir 

mer informativa. När den som försöker manipulera marknaden 

handlar drivs normalt priserna bort från det ekonomiska värdet. 

Ur detta perspektiv är därför marknadsmanipulation entydigt 

negativt medan insiderhandel kan vara positivt för marknadens 

effektivitet."
6
 

 

De båda brotten, insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan behandlas 

trots deras grundläggande egenskaper och skillnader i samma lagrum. 

Insiderhandeln, vilken är politiskt laddad och relativt lättförståelig har även 

historiskt sett fått ett större utrymme. Men grunden för orsakerna till att 

lagstiftaren vill reglera de båda brotten är samma, de bidrar till en felaktig 

prisinformation på marknaden. De primära förlusterna av en felaktig 

prisinformation är enligt mindre handel och lägre likviditet
7
, vilket ofta händer 

gemensamt då mindre handel leder till lägre likviditet och vice versa. Minskad 

likviditet och handel drabbar hela marknadens olika aktörer, handelsplatserna, 

både professionella samt icke professionella investerare.
8
 Detta betyder vidare 

att det ligger i marknadens eget fundamentala intresse att motverka handel som 

är influerad av otillbörlig marknadspåverkan i form av manipulation. 

I det kommande beskrivs två olika händelser, vilka båda kom att påverka dess 

samtid kraftigt 

 

2.1.3 Fermenta 

Fallet Fermenta får i denna framställning agera som hjälp i den deskriptiva 

delen avseende otillbörligt marknadsmissbruk, eller kursdrivning och som det 

kallades 1988.
9
 Senare även otillbörlig kurspåverkan. Det beror inte på någon 

avsaknad av nutida exempel utan snarast på fallets omedelbarhet i ämnet, 

                                                           
6
 Ibid. sida 40 

7
 Samuelsson, m.fl., 2005, sida 153 

8
 Ibid. sida 153 ff. 

9
 Walberg mfl. Fermentarapporten, 1988, sida 14 ff. 
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vidare så hjälper Fermenta fallets något spektakulära detaljer till att förstå hur 

en värld utan en reglering kring otillbörlig marknadsmissbruk skulle kunna se 

ut, eller snarare har sett ut i viss mån. Till sist så blandar den även in 

problematiken med insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan i samma 

fall. 

Fermentabolagets utveckling under 1980-talet vittnar om en häpnadsväckande 

resa och tillväxt kring ett bolag som idag närmast för tankarna till bolag som 

Google, Facebook och Twitter. Skillnaden mellan dessa bolag och Fermenta 

var förstås många och av stor tyngd, men likheterna i bolagens finansiella 

utveckling och förhoppningarna kring dessa är påfallande lika i vissa fall.  

Fermenta var aktivt inom bioteknik, en bransch som även idag är synonym 

med stora förhoppningar om att utveckla det rätta läkemedlet eller att vara 

involverat i andra banbrytande utvecklingar inom området. Resultatet av 

sådana framgångar kan ofta vara behäftat med stora finansiella inkomster om 

det väl får fart. Det skulle kan vara en av anledningarna till att så många 

investerare fortsatte att tro och hoppas på Fermenta även efter att sanningen 

började avtäckas. Bolaget hade 1982 intäkter före finansnetto om 95 miljoner 

kronor, denna siffra uppgick 1986 till 3025 miljoner kronor enligt 

årsredovisningen.
10

 Vilket innebär en procentuell ökning av bolagets intäkter 

om ca 3000 procent, en siffra som kommer att framstå som låg i jämförelse 

med hur bolagets aktiekurs ökade under samma period. Vid börsintroduktionen 

under tidigt 1980-tal uppgick börsvärdet till 800 miljoner kronor, under toppen 

i början av 1986 uppgick börsvärdet till ca 10 miljarder, uppgången innebär en 

ökning av aktievärdet om hisnande 12 400 procent
11

. Bolaget hade 148 stycken 

medarbetare 1982, denna siffra uppgick 1986 till 3049.
12

 Dock så ska man ta i 

beräkningarna vad gäller siffrorna att Fermenta genomförde en rad aggressiva 

köp av fabriksanläggningar och konkurrenter under tidsperioden, men det var 

möjligen något som sporrade hugade investerare. 

                                                           
10

 Ibid. sida 23 
11

 Ibid. sida 157 
12

 Ibid. sida 23 
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Det finns oerhörda mängder material och viktiga händelser från Fermenta 

tiden, dock så är denna framställning fokuserad kring aktiekursen och dess 

konstgjorda ökning under den aktuella tiden. Men det är av vikt att förstå att 

det även fanns yttre faktorer i rad av förhoppningar kring samarbeten med 

Volvo AB och liknande, vilket troligen hade en förstärkande effekt på själva 

kursuppgången som inte enbart var av manipulatoriska skäl. Huvudpersonen i 

historien, Reefat El-Sayed var inblandad i så många olika affärer kring bolagets 

utveckling att det inte är helt lätt att i denna framställning redovisa för samtliga 

av de olika problemen som uppstod kring bolaget.  

Om man ser till vad Fermenta renderade i för förslag gällande ny lagstiftning 

får man dock en ganska god bild av vad som hände i Fermenta under 1982-

talet. Affären Fermenta gav bland annat följande lagförslagsändringar; ändring 

i aktiebolagslagen angående styrelsers skyldighet att hålla sig informerad om 

bolaget, ändring av revisorernas ansvar, ändring av redovisningsprinciper, 

majoritetsägarnas uppträdande i aktiebolag m.m. Aktuellt för denna uppsats var 

förlaget om initiativ till översyn av "kursdrivning", Refaat El-Sayed hade med 

hjälp av Volvo AB belånat sina aktier i Fermenta vilka utnyttjades till att köpa 

flera. På så vis blev Refaat El-Sayed beroende av att aktiekursen var hög i 

Fermenta, då en försvagad aktiekurs hade lett till överbelåning för honom.
13

 

Det var troligen en av anledningar till El-Sayeds egenhandel i aktien i 

marknaden, vilken var konsekvent och omfattande. 
14

 

Det syntes som om marknaden efter att förtroendet för El-Sayed kollapsat 

samtidigt som aktiekursen i Fermenta helt saknade skyddsbarriärer för denna 

typ av beteende. Fermentaaffären var en blandning av insiderhandel, otillbörlig 

marknadspåverkan, revisionsbrott i flera former, möjligen svindleri m.m. 

Därav fungerar den bra som ett deskriptivt exempel på vilka felaktigheter som 

kan uppstå på en för svagt reglerad eller kontrollerad marknad. 

 

2.1.4 Tulpanlökar i Holland 

                                                           
13

 Ibid. sida 228 
14

 Ibid. sida 232 
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En grundförutsättning för att förstå problematiken kring otillbörlig 

marknadspåverkan är förståelse för de finansiella marknadernas strukturer och 

syften. För att skapa sig en förståelse för de finansiella marknaderna bör man 

utgå från en historisk anblick.  

Ett populärt exempel på en tidig ekonomisk krasch vilken innefattar 

aktiemarknaden är "tulpanlökskraschen" i Holland under tidigt 1600-tal. Kort 

beskrivet var problematiken följande; en sorts tulpanlök vilken härstammade 

från Turkiet introducerades på den holländska marknaden. Tulpanlöken blev 

snabbt enormt populär bland holländarna och den spreds snabbt till en vidare 

krets, den förädlades och utvecklades på olika sätt i sitt utseende för varje ny 

säsong. Det bidrog till att det fördes spekulationer vardera säsong om hur den 

kommande tulpanlöken skulle se ut och vilka egenskaper den skulle ha övrigt. 

15
 Som investerare under denna tid kunde man räkna med att ett köp av 

tulpanlökar under en tid alltid lönade sig, då priset alltid verkade stiga.  

Även denna kunskap spred sig snabbt och därmed blev kretsen av investerare 

snabbt omfattande. Eftersom man inte kunde få säsongerna för lökarna att 

ändra sig i tidram, utvecklades idén att handla lökarna på termins- och 

optionskontrakt. Det innebar att man innan lökarna var färdiga, kunde köpa ett 

visst antal lökar i framtiden, till ett förutsatt pris och datum. Utvecklingen 

gjorde att spekulationen fick ännu mer fart och att priserna i samband med det 

stegrade ännu kraftigare.
16  

Utvecklingen av options- och teminskontrakten är en utveckling som även idag 

har en stor betydelse för de finansiella marknaderna och dess aktörer i olika 

betydelser. Den innebär exempelvis att rederier kan handla olja i framtiden till 

sina fraktfartyg till ett förutbestämt pris och därmed skydda sig från plötsliga 

stegringar i oljepriserna, vilket innebär i förlängningen att priserna blir 

stabilare  och mer förutsebara även för rederiets kunder. Exemplen kan pågå 

väldigt länge med nyttan kring instrumenten. Men självfallet så används 

                                                           
15

 Sevenius & Örtengren, 2012, sida 72 ff. 
16

 Ibid. sida 72. 
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fortfarande instrumenten till rena spekulationer om priser, både av 

institutionella aktörer samt hugade privatsparare. 

Det är ingen slump att en så viktig utveckling av de finansiella instrumenten 

kommer från Holland, då även den första aktien såldes i Amsterdam. Aktien, 

vilken var utgiven av Ostindiska Kompaniet såldes med syftet att fördela risken 

mellan investerarna.
17

 Att skicka en båt från Europa till fjärran länder med 

syftet att handla varor som sedan skulle säljas i Europa med god förtjänst var 

vid denna tid ofta en ytterst riskabel om än väldigt inkomstbringande aktivitet. 

Man kom då på, att om man var fler som investerade och betalade för båtarna 

samt manskapet och dess utrustning så blev den individuella risken lägre än om 

man var några få som stod för hela investeringen för det fallet att båten skulle 

förlisa under resans gång. En följd av riskdelningen innebar även att man 

delade på vinsterna, vilket innebar att det kunde löna sig att investera lika 

mycket som man gjort om man investerat i en båt men istället i flera, 

sammanlagt. Vinsten blev således lika stor, men risken späddes ut då det inte 

var troligt att alla båtar skulle förlisa samtidigt, det vill säga en tidig form av 

diversifiering. 

Men som alla sagor så hade även tulpanlöksfallet ett slut då kursen för lökarna 

föll kraftigt och oförklarligt under 1637.
18

 Efteråt kostade lökarna endast en 

spottstyver av tidigare pris. Holland föll in i en djup och långvarig finansiell 

härdsmälta. Än idag är det oklart exakt vad som föranledde kraschen, men 

troligen var det en blandning av mättnad på marknaden och överskott av 

tillgångarna. Då spekulationen och handeln med lökarna var så omfattande så 

resulterade eskaleringen och slutligen kollapsen i en omfattande och långvarig 

lågkonjunktur för Holland. 
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3 OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN 

3.1  Allmänt 

 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 

 med finansiella instrument 

Otillbörlig marknadspåverkan 

8 § Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars 

förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen 

påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med 

finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller 

säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig 

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

ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med 

hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga 

omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i 

lägst sex månader och högst fyra år. 

   För otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid 

handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt 

som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda 

på sätt som anges i första stycket. I dessa fall döms till böter eller 

fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms inte till 

ansvar. 

 

För att ge en möjlighet till översikt över vad otillbörlig marknadspåverkan 

innebär inleds denna framställning med en översikt över nuvarande reglering. 

Efteråt kommer en genomgång samt viss exemplifiering på brott samt utvald 

praxis. Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan ersatte det tidigare förbudet 

mot kurspåverkan, som fanns i den tidigare insiderlagen, se kapitel 3.1.2 , 

"Tidigare lagstiftning". Huvuddelarna för brottet är följande; vilseledande 

order, transaktioner samt andra sätt att vilseleda marknaden.
19

 Vidare infördes i 

och med den nya lagen även ett oaktsamhetsansvar vilket kommer att beröras 

närmre nedan.  
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Marknadsmissbruk omfattar både insiderbrotten samt otillbörlig 

marknadspåverkan, eller enligt dess tidigare benämning otillbörlig 

kurspåverkan. Otillbörlig marknadspåverkan omfattar endast en paragraf 

vilken tar sikte på en handling vilken utgår från följande grunddelar; uppsåt, 

oaktsamhet, ägnat att. Till detta tillkommer indirekt lagrummets stödrekvisit 

såsom indirekt eller direkt påverkan samt dess påföljder straffrättsligt. I denna 

framställning så ges en kortare översiktlig presentation av de olika delarna, 

samt några exemplifieringar på typbrott. De straffrättsliga aspekterna och deras 

lämplighet tas inte upp ingående utan noteras i ett kortare sammanhang. 

 

3.1.2 Tidigare lagstiftning 

Definitionen av kurspåverkan tillkom relativt sent i Sverige, 1997 infördes i 

och med LHF ett förbud mot otillbörlig kurspåverkan och först i och med det 

införandet fanns för första gången ett utvecklat och allmänt vedertaget 

begrepp.20 Något anmärkningsvärt saknades innan en gemensam beteckning 

och definition av brottet, även om företeelsen i sig stundom debatterades. 

Inledningsvis fördes resonemang om förbudet skulle ingå i brottsbalken snarare 

än LHF. Lagstiftningen skulle då ingå i svindleribrottet under brottsbalken.21 

Den ändringen skulle dock innebära att Finansinspektionen inte skulle ha 

likvärdig övervakningsskyldighet varför man valde att införa den under LHF. 

En av, eller snarast den främsta anledningen till att förbudet infördes sent var 

definitionsproblemen kring gärningens rekvisit.22 Utöver Fermentaskandalen, 

vilken får anses vara ganska tydlig i sin olämplighet så uppstod även andra 

exempel på riggade kurser, såsom "uppehållande" efter en börsintroduktion av 

Gamlestadens aktie i slutet av 1980-talet. Huvudägaren, vilken i det här fallet 

var aktiv i att kontinuerligt och systematiskt hålla aktiekursen uppe, angav att 
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det var av skyldighet mot marknaden och andra investerare.23 Just det 

förfarandet blev sedermera tillåtet, förutsatt att det offentliggjordes innan. 

Fermentaskandalen från 1980-talet var en drivande faktor vad gäller 

anledningar till att lagstiftningen kom till. Vidare fanns det även andra exempel 

från tidigt 1980-tal där "uppblåsta kurser" diskuterades, bland annat i 

aktiekurserna för Carnegie, Bofors m.fl.24 

Nuvarande lagstiftning ersatte den tidigare kallade insiderlagstiftningen 

(2000:1086), den innehöll till skillnad från dagens en uppräkning av brotten; 

 

9 § Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt 

att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av 

finansiella instrument  

1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens 

skull, 

2. i hemlighet förenar avyttring av finansiella instrument med 

utfästelse att senare förvärva dessa till visst lägsta pris eller 

med villkor som begränsar rätten till fortsatt avyttring eller 

annars är avsedda att undandra instrumenten allmän 

omsättning, döms för otillbörlig kurspåverkan till fängelse i 

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

i högst sex månader. 

Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första 

stycket, vid handel på värdepappersmarknaden i avsikt att 

otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av 

finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal, lämnar 

anbud om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande 

åtgärd eller föranleder någon annan till sådan rättshandling 

och åtgärden är ägnad att vilseleda köpare och säljare av 

finansiella instrument. 

 

Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan 

eller övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas 

till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

 

                                                           
23
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Den tidigare lagstiftningen var främst inriktad på riggning av kurser och 

skenaffärer samt hemlighållande av avtal kring köp och försäljningar som ändå 

gick via marknaden.25 En mer vid definition av riggningen var även att sätta de 

naturliga marknadskrafterna ur spel.26 

Den största skillnaden mellan tidigare och nuvarande lagstiftning är införandet 

av farerekvistitet, i och med MmD så sänktes kraven till att det endast förelegat 

fara för att marknaden skulle kunna vilseletts. Således behöver inte åklagaren 

bevisa någon faktisk effekt i marknaden för att straffansvar skall föreligga. 

 

3.2 Gärningen 

Den mest framstående reflektionen som låter sig göras avseende brottet 

otillbörlig marknadspåverkan är att det saknas någon definition eller exempel 

av exakt vad som utgör själva brottet. Istället har man, i Sverige, valt att 

koncentrera sig på själva effekterna allmänt samt insikten om dessa. Detta är en 

relativt unik ställning inom EU, (endast Sverige och Danmark har denna typ av 

uppställning) och kommer att utvecklas närmre i denna framställnings 

komparativa del.  

 

Själva gärningsbeskrivningen kan inte återfinnas i den svenska lagstiftningen, 

den återfinns i marknadsmissbruksdirektivet 1.2, i den uppbyggnaden vilken 

låg till grund för 2005 års lagstiftning ingick två huvuddelar. Dels själva 

transaktionsgärningen, dels själva informationsgärningen. 
27

 

 

Definitionerna för de olika aktiviteterna är följande
28

, aktiviteter som; 

                                                           
25

 Ibid. sida 131 
26

 Ibid. sida 131 
27

 Prop. 2004/05:142, sida 69 
28

 Ibid. 



19 

 

 

 

- ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, 

efterfrågan eller pris på finansiella instrument, eller  

-genom en eller flera personers agerande låser fast priset på ett eller flera 

finansiella instrument vid en onormal eller konstlad nivå. 

 

Vad gäller transaktionsgärningen så förs i direktivet en uppräkning av signaler 

i direktivet, vilka ska beaktas i bedömningen och gärningen utgör otillbörlig 

marknadspåverkan. Gemensamt för signalernas funktion är att de alla ställer 

krav på ytterligare moment för att en gärning ska utgöra otillbörlig 

marknadspåverkan.
29

 Således kan en gärning vara både tillåten och även 

otillbörlig, beroende på stöd i form av omständigheter och uppsåt, men inte 

utifrån faktiskt effekt.  

 

Signalerna angivna i genomförandedirektivet 20013/124/EG är i korthet 

uppdelade enligt följande
30

; 

 

 Order vilka utgör betydande del av omsättningen i ett instrument, i 

synnerhet när detta medför en märkbar förändring av prissättningen i 

instrumentet. 

 Order vilka märkbart påverkar underliggande tillgångar, främst i form 

av derivatinstrument till följd av handeln. 

 Order som utförs utan att det leder till någon verklig förändring i 

ägandet av instrumentet. (Se nedan exempel om "Wash sales". 

 Order eller transaktioner vilka kraftigt förhöjer volatiliteten i ett 

instrument, som samtidigt utgör en omfattande del av handelsvolymen i 

instrumentet och kan sättas i samband med märkbara prisförändringar i 

handeln för instrumentet. 
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 Order som är koncentrerade till en specifik tidspunkt under 

handelsdagen och medför märkbara prisförändringar, vilken därefter 

vänder tillbaka. 

 Order vilka förändrar orderdjupet avseende bästa köp respektive 

säljnivå i ett instrument, men dras tillbaka innan avslut sker. 

 Order vilka läggs ut i marknaden i samband med det att referenspriser 

sätts på marknaden (vanligen vid öppnings respektive stängningscall) 

vilket leder till märkbara prisförändringar i instrumentet. 

 

Signalerna betyder, enligt aldrig självständigt att marknadsmissbruk har utförts 

utan att de ska beaktas i samband med handelsmönster och övriga förhållanden 

som råder vid de aktuella tidpunkterna. 

Avseende själva informationsgärningen så innebär denna enligt MmD 1.2 c, att 

spridandet av information som "ger eller kan förväntas ge vilseledande 

signaler" avseende prissättningen på marknaden. Bestämmelsens utgångspunkt 

är att spridaren av informationen dels sprider information, dels "inser eller 

borde insett att den är falsk och/eller vilseledande". 

 

3.3 Uppsåt och oaktsamhet 

Nuvarande svensk reglering är en implementering av 

marknadsmissbruksdirektivet, 2003/6/EG (nedan MmD). En större ändring 

från tidigare lagstiftning i Sverige var att det inte längre ställdes något krav på 

att det måste ha förelegat någon direkt avsikt att påverka priset,  utan kravet 

sänktes till att aktören i fråga borde ha insett skulle påverka priset.
31

 Aktören 

kan fällas brott förutsatt att den borde ha insett att dess handling skulle kunna 

påverka priset, detta indirekt eller direkt, skillnaden mellan indirekt och direkt 

behandlas i kapitel nedan.
32

 Denna distinktion, borde ha insett, är något som de 
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senaste åren, sedan lagens införande 2005 har kommit att användas flitigt i 

praxis, vilket tas upp i föreliggande kapitel "Praxis". 

 

Lagstiftaren har därigenom försökt att specificera förbudet till grundprincipen 

att oavsett om en aktör påverkar priset genom direkt eller indirekt verkan så 

föreligger ett ansvar förutsatt att aktören borde ha insett att verkan skulle 

komma att innebära en ändring i villkoren för handeln vilken är oriktig. 

Således innebar detta en skärpning av lagen, då det tidigare fanns utrymme att 

hävda att man inte insåg verkan av sin handling. Detta kan nu bestridas, 

förutsatt att det går att motbevisa att aktören faktiskt insåg eller borde insett 

verkan av handlingen. Ändringen till den skarpare definitionen, 

likgiltighetsuppsåtet, kom inte till stånd från ett inhemskt perspektiv utan 

påkallades av MmD.
33

  

 

Märkvärt i sammanhanget är att regleringen från den europeiska lagstiftaren 

tog sikte på professionella aktörers beteende på marknaden, något som legat till 

grund för det skärpta likgiltighetsuppsåtet. Vidare är detta troligen en 

anledning till att man varit något vid i brottsbeskrivningen, då den som nämnts 

ovan saknar definition eller exempel då detta sänker kraven på professionella 

aktörers insikt och oaktsamhet. I svensk praxis är lejonparten dömda i tings- 

och hovrätterna privata aktörer, något som det kommer att återkommas till i 

denna framställning. 

 

3.4 Effekt och andra sätt för påverkan 

3.4.1 Allmänt 

Begreppet ägnat att i paragrafens inledande mening har flera olika betydelser 

för tillämpningen och i sin grundmening. För att straffas enligt MmL så krävs 
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det att själva gärningen ska ha kunnat påverka marknadens uppfattning om ett 

viss sakförhållande, genom exempelvis vilseledning.
34

 
35

 Det räcker således att 

en aktör genomför, eller försöker genomföra en handling som på ett otillbörligt 

vis påverkar prisbilden eller andra för handeln viktiga villkor för att inta ett 

straffansvar.
36

 Vilket innebär, att då en aktör handlar på ett otillbörligt vis, 

enligt lagens mening, vilket innebär att fara uppstår för att någon annan aktör 

uppfattat eller påverkats av denna information så inträder straffansvar.
37

 

Bakgrunden är att prisbilden på aktiemarknaden är en värdering för de 

underliggande tillgångarna. Utifrån prisbilden och exempelvis aktiernas (det 

kan även röra sig om andra typer av tillgångar, såsom derivat m.m.) aktuella 

skillnad mellan köpare och säljare så byggs marknadens aktuella värdering 

upp. För det fallet att någon exempelvis manipulerar eller försöker manipulera 

en prisbild så inträder således farerekvisitet.  

 

3.4.2 Indirekt och direkt påverkan 

Doktrinen delar upp distinktionen mellan direkt och indirekt påverkan utifrån 

två olika förfaranden.  Benämningen på "annat sätt vilseleda köpare eller 

säljare" innefattar den indirekta påverkan på priset, det motsvaras i realiteten 

av påverkan som förs både utanför och inom marknadernas prissättningar.  

Indirekt påverkan inom marknaden utförs genom att försöka påverka 

orderdjupet i ett finansiellt instrument, d.v.s. manipulationen sker inte genom 

att handla mot aktuell köp eller säljkurs, utan genom att exempelvis lägga in 

stora order som ligger en bit ifrån aktuella priser och på så vis försöka förändra 

prisbilden till sin fördel. 
38

 

Indirekt påverkan utom marknaden utförs genom att en aktör aktivt "haussar" 

upp ett bolag exempelvis genom att sprida direkt felaktig information om 
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bolagets förhållanden i syfte att på så vis försöka ändra aktiens pris till sin 

fördel. Förfarandet kan ske genom olika medier, såsom internet och därigenom 

exempelvis sociala medier.
39

 

 

3.5 Otillbörlighetsbegreppet 

Såsom framgår av ordets värde, så måste handlingen vara otillbörlig för att 

innebära straffansvar. Således innebär det att det även finns tillåtna handlingar, 

såsom kursstabiliseringar, återköpsprogram samt handlingar i syfte att 

stabilisera marknaderna från exempelvis Riksbanken.
40

 Undantagen regleras i 

lagens 9 §. Undantagen framstår i sammanhanget som väldigt enkla, sett de 

otillbörliga exemplen. Huvudrekvisitet för att en handling på en marknad ska 

vara just otillbörligt är som nämnt ovan odefinierat i lagtexten. 

Utifrån förarbeten och den europeiska lagstiftningen så kan man utröna några 

huvudfåror inom den otillbörliga sektionen. Dessa innefattar handlingar som; 

1. Är ämnade att tillägna aktörer finansiella fördela mot andra aktörer på 

deras bekostnad, antingen genom att manipulera information och/eller ändra 

direkta marknadsförhållanden genom olika handlingar. 

2. Avviker från undantagen. 

3. Ej utgör god marknadspraxis. 

Denna syn på lagstiftningen innebär att man tydligt kan se ett samband med det 

redan, sedan länge lagstiftade svindleribrottet i BrB 9 kap 9 §.  

 

3.6 Exempel på otillbörlig marknadspåverkan  

Nedan följer några exempel, för att illustrera eventuella handlingsmönster vilka 

kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Listan kan göras i det närmaste 
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oändlig gällande olika typer av möjliga handelsmönster som är ägnade att 

påverka marknader på olika sätt. De som ingår i denna framställning är de mest 

vanligt förekommande och återkommer även i kapitlet om svensk 

rättstillämpning på området. 

 

3.6.1 Wash Sales 

"Wash Sales" eller så kallade skenaffärer utgör en av de enklare formerna av 

otillbörlig marknadspåverkan.
41

 Den utgår i sin grund från att aktören handlar 

med sig själv i marknaden, s.k. självkontrahering
42

. Köparen kan exempelvis 

lägga upp en köporder och sedan möta denna själv med en säljorder vilket 

renderar i ett avslut i instrumentet. Syftet med en "wash sale" är ofta att ge sken 

av att det förekommer äganderättsöverföring vilket sedermera påverkar 

marknadens likviditet, prissättning m.m. 

Beteendet innebär att marknaden får fel information om två för marknaden 

primära förhållanden. Resultatet blir att marknaden får fel information om 

omsättningen i instrumentet, således kan det få som följdeffekt att andra 

aktörer väljer att agera på den informationen, genom att exempelvis se det som 

en indikator på att det uppstått ett attraktivt läge att köpa instrumentet då andra 

köper det. 

 

Vidare kan det indikera fel prisbild för marknaden, om aktören inte genomfört 

avslutet i sig kanske det inte hade skett några eller färre avslut i marknaden på 

just det priset, vilket också påverkar möjligheten till värdering. 

 

Självkontrahering är möjligen det enklaste fallet att bevisa och används främst 

i dagens praxis, då systemen för att kontrollera självhandel är relativt väl 

utvecklade inom Sverige. Det är inte heller ovanligt att mindre erfarna aktörer 
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genomför denna typ av transaktioner av misstag, i samband med 

skatteplanering mellan olika konton. 

 

En annan variant av "Wash Sales" är "Matched Orders", den typen av påverkan 

utgör i grunden samma förhållande med den skillnaden att handeln i det 

aktuella instrumentet utförs mellan olika aktörer fast till ett förutbestämt pris 

och på för övriga marknaden okända villkor.
43

 Aktörerna har i detta fall ett 

samförstånd och indikationen till marknaden är att det pågår handel på lika 

villkor. Denna typ av handel, vilken ofta kallas blockhandel är tillåten för det 

fallet att det görs upp utanför den aktuella marknaden. Sedan återrapporteras 

handel till marknaden via handelsplatsen, vidare finns det krav på att priset bör 

vara inom det normala prisintervallet på marknaden för tillfället. På så vis stör 

den inte den normala handeln.  

 

3.6.2 Abusive squeeze 

"Abusive squeeze"
44

 är ett sätt att handla i illikvida aktier utifrån ett 

maktförhållande i orderdjupet på en marknad. En aktör kan samla på sig en köp 

eller säljsida i den illikvida aktien  och därigenom tvinga upp priset, därefter 

sälja sitt egna innehav på marknaden utan att marknaden gjort en korrekt 

värdering av instrumentet.
45

 

Illikvid aktie innan "abusive squeeze" 

Antal Köp Sälj Antal 

5 st. 10 kr 20 kr 5 st. 

5 st. 8 kr 22 kr 5 st. 

5 st. 5 kr 25 kr 5 st. 
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Exemplet ovan ska föreställa ett orderdjup för en illikvid aktie ur hela 

marknadens perspektiv. En aktör som redan innehar den illikvida aktien och 

vill sälja den till ett högre pris än nuvarande jämnviktpris (15 kr) kan genom ett 

aggressivt beteende köpa samtliga utestående aktier upp till 25 kr. 

 

Illikvid aktie efter "abusive squeeze" 

Antal Köp Sälj Antal 

5 st. 10 kr 50 kr 15 st. 

5 st. 8 kr     

5 st. 5 kr     

  

Efter att aktören utfört handlingen dominerar aktören marknaden och kan därav 

sätta sitt eget pris, i förevarande fall 50 kr. Eftersom resten av marknaden inte 

känner till att just denna aktör utfört denna handling samt med vilken intention 

så förvrids informationsflödet på marknaden, asymmetri uppstår och andra 

aktörer kan komma att betala högt över marknadens "riktiga" pris som 

återspeglas i första exemplet. Aktören tvingar i sin dominans resten av 

marknaden att agera utifrån endast den aktörens intention, utan att ha tillgång 

till samtlig information.
46

  

Flera hinder kan uppstå även för aktörer med ärliga intentioner i samma 

exempel. Ett problematiskt alternativ kan vara att en aktör, utan intentionen att 

tvinga fram ett oriktigt pris för resten av marknaden, vill köpa upp en större 

post i bolaget. Syftet med kan, bland annat, vara att påverka bolagets styrning 

till vad aktören tror är en mer lönsam strategi än dess nuvarande. Aktören 

måste i det fallet troligen iaktta försiktighet och sprida ut sin handel över längre 

tid. Alternativt informera resten av marknaden om sin intention, men det skulle 

även innebära att priset naturligt skulle gå upp då marknaden blir varse om att 

en större köporder ska komma att genomföras.  

                                                           
46

 Ibid. 345 
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3.6.2.1 Porschefallet 

Om det tidigare exemplet utgör en ytterst grundläggande variant lämplig för 

teori, så erbjuder verkligheten oändligt mycket mer komplicerade exempel, 

såsom Porschefallet. I korthet och ytterst förenklat kan scenariot beskrivas 

enligt följande; biltillverkaren Porsche vilken 2008 ägde drygt 40% av 

biltillverkaren Volkswagen köpte under hösten samma år upp oerhörda 

mängder av optioner i Volkswagenaktien. Derivaten var en typ av 

kontantavräknade instrument vilka var kopplade till Volkswagens 

aktieutdelning.
47

 Det totala värdet av aktierna motsvarade cirka 32 % av 

Volkswagens dåvarande värde. Porsche undvek flaggningsplikten till 

marknaden som vanligen hade inträtt för innehavet, då det enligt tysk rätt inte 

gäller denna typ av derivat.
48

 

När någon köper in derivat över marknaden, måste motparten skydda sig med 

en så kallad "hedge" vanligen utgörs denna av ett motsvarande värde i samma 

instrument, men med motsatt skyldighet. I förevarande fall var hedgen aktier i 

Volkswagen som aktieägarna lånade ut till Volkswagen. Marknaden reagerade 

på den stora utlåningen som skedde officiellt i aktien, vid denna tidpunkt var 

majoriteten av motsvarande ägaraktörer hedgefonder. Reaktionen och 

tolkningen av situationen var att en trolig nedgång i aktien var att vänta. Vilket 

innebar att de aktuella hedgefonderna, utan att veta sålde aktier de inte ägde 

som lån, med tron att Porsche endast kontrollerade drygt 40 % av aktiestocken 

när Porsche egentlige kontrollerade drygt 75 % av aktien. Då resterande 

majoritet av aktierna var erkänt fasta hos sina ägare. Så tvingades 

hedgefonderna att förhandla direkt med Porsche om att köpa tillbaka de lånade 

aktierna för att lösa sina positioner. Aktiepriset fluktuerade under den aktuella 

tiden mellan 200 euro upp till 100 euro. 

Även om denna sammanställning av Porschefallet är ytterst förenklad, utgör 

fallet i sig ett intressant exempel för lagstiftaren. Flera frågor uppstår, såsom ett 

bolags egna rättighet att genomföra marknadspåverkan i den egna aktien, samt 
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 Ibid. 346 
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 Ibid. 346 ff. 
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om bolagets egna handel i den egna aktien kan vara otillbörligt 

marknadspåverkande. Detta var ett exempel som även stod ut på det sätt att det 

starkt gynnade Volkswagens aktie och därmed aktieägarna, vilket sannolikt 

komplicerar bilden. 

 

3.6.3 "Pump and dump" 

Det tredje exemplet utgörs av ytterligare en vanlig strategi vilken utgör 

otillbörlig marknadspåverkan.
49

 Som namnet avslöjar går den ut på att pumpa 

upp ett instruments värde för att sedan dumpas helt. 

Genom många, ofta i förhållande till instrumentets normala omsättning, stora 

order skapas ett allmänt intresse för instrumentet på marknaden vilket 

genererar mer handel. Aktörens handel fortsätter under tiden och i och med det 

sätts en process igång som  skarpt höjer instrumentets värde. När aktören är 

klar med sin handel så släpps samtliga aktier och aktören har i de fall det är 

möjligt även spekulerat i att instrumentet ska falla på olika vis.  

Denna strategi är vanligast förekommande gällande illikvida aktier och på 

ineffektiva marknader.
50

  

 

3.7 Olika utgångspunkter för kraftbegreppet 

Det finns gällande marknadsmissbruk en rad olika angreppssätt att konkretisera 

och sammanfatta de olika sätten att manipulera marknadens prissättningar. 

Som berörts ovan har endast en bråkdel av de olika möjligheterna och 

strategierna vilka finns på marknaden att utföra själva manipulationen nämnts i 

denna framställning. Men vad som framgår både av doktrin och förarbeten är 

normalt sett spridda signaler vilka försöker sammanfatta vad som kan utgöra 

manipulation. I viss nyare doktrin finns en del ambitiösa sammanställningar 

och definitioner av vilka påverkanstyper som finns och hur de bör 
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 Ibid. 345 ff. 
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 Ibid. 349 
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systematiseras
51

. I denna framställning görs i det följande endast en mindre 

sammanfattning av de olika möjliga sätten att påverka marknaden och dess 

möjliga systematisering. Gemensamt för båda manipulationssätten är att de är 

avsedda att just manipulera och vilseleda marknaden, båda omfattas självfallet 

av samma lagstiftning och straffansvar. Skillnaden mellan de båda, är sättet 

manipulationen genomförs. 

 

3.7.1 Marknadskraftsbaserad 

Den marknadskraftsbaserade kursmanipulationen bör vara den i vilken det de 

facto har genomförts en transaktion, således räcker det inte med att en order 

lagts på marknaden. Aktören måste alltså ha genomfört en transaktion, oavsett 

om äganderätten övergått eller inte. Exempel på kan vara "wash sales" enligt 

ovan. Men symptomatiskt för denna är att manipulationen sker genom ett 

faktiskt avslut i marknaden. 

 

3.7.2 Informationsbaserad 

Den informationsbaserade manipulationen borde omfatta de tillfällen då en 

aktör, antingen genom vilseledande informationsspridning via internet eller 

även genom att lägga upp falska order i ett orderdjup ägnar sig åt att just 

manipulera informationen kring ett viss instrument. 

 

 

 

 

                                                           
51

 Mårten Knuts "Kursmanipulation på värdepappersmarknaden" torde utgöra det just nu mest 

omfattande arbetet tillgängligt. Dock så blir det inom ramen för det här arbetet ineffektivt och 

tidskrävande varför en mindre indelning görs i det kommande (marknadsbaserad och 

informationsbaserad) 
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4 SVENSK PRAXIS 

4.1 Statistisk kommentar och utveckling 

Finansinspektionen är enligt MmL 16 § ansvarig för att lagen efterlevs. 

Marknadens aktörer anmäler enligt nuvarande regler de fall då 

marknadsmissbruk misstänks. Finansinspektionen bedömer sedan om fallet ska 

lämnas vidare till åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Vad gäller brottet 

otillbörligt marknadspåverkan så har fallen stadigt ökat sedan 

implementeringen av MmD 2005. 

Följande statistik beskriver antalet ärenden vilka överlämnats till åklagare 

under angivna perioder.
52

 

Insiderstrafflag 2000:1086 2000 6 

9 § Otillbörlig kurspåverkan 2001 2 

 

2002 5 

 

2003 6 

 

2004 1 

Lag om marknadsmissbruk 

2005:377 2005 9 

8 § Otillbörlig marknadspåverkan 2006 33 

(Från 1 juli 2005) 2007 60 

 

2008 190 

 

2009 161 

 

2010 129 

 

2011 193 

 

2012 221 

 

2013 95 

 

                                                           
52

 Statistik hämtad från Finansinspektionens hemsida 2013, se vidare under "Övriga källor" för 

exakt adress. 
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I hovrätterna har 26 domar fallit sedan den MmL tillkom.
53

 Av dessa var 24 

domar fällande, samtliga med villkorlig dom och böter som påföljd. Av dessa 

26 fall handlade 18 om självkontrahering i någon form, antingen direkt via en 

persons egna depåer eller personens depå och en närståendes depå. Ofta var 

skatteplaneringsmässiga skäl angivna som förklaring av de åtalade. Endast i ett 

av fallen hade utfört marknadsmissbruket utförts av tjänstemän i tjänsten 

(Carnegiefallet), resterande hade utfört brottet i egenskap av privatpersoner. 

Dock hade vissa andra ställningar, såsom styrelseledamot eller delägare i 

bolagen de handlat i. Samtliga dömda och åtalade var män.  

 

4.2.1 Carnegiefallet, B 389-11 

Åtalet avsåg tre handlare på Carnegies avdelning för egenhandel (proprietary 

trading) vilka främst handlade med olika typer av derivat. Åtalet är ovanligt i 

den bemärkelse att samtliga tilltalade handlade som professionella aktörer för 

Carnegies räkning. 

 

I Carnegiefallet hävdade åklagaren att de åtalade i under den sista 

handelsdagen i månaden lagt in mindre order från sina portföljer, vilka de 

förvaltade för investmentbankens räkning, för att på olika sätt påverka 

portföljernas värderingar. Syftet ansågs vara att handlarna ville påverka de 

teoretiska värdena av sina portföljer, för att på så vis dölja eventuella förluster 

för bankens risk och ekonomiavdelning, eller snarare skjuta fram dem om 

möjligt. Åtalet handlade således om ett mycket stort antal order under en lång 

tid. 

 

Marknadspriset vilket användes för att beräkna portföljernas värde utgick från 

"mittpriset" av den aktuella "spreaden" på börsen. "Mittpriset" är det pris vilket 
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 Se källförteckning gällande vilka specifika domar som använts. 



32 

 

 

 

ligger mitt mellan säljarnas bästa säljpris och köparnas bästa köppris. Följande 

exempel illustrerar enkelt principen med marknadspriset; 

Köpsida Mittpris (spread) Säljsida 

5 7,5 10 

2,5  12,5 

1  15 

 

Genom att exempelvis lägga in en köporder på 7,5 vilket får avslut i 

marknaden och sedan följa upp den med ytterligare en order på 7,5 skulle 

innebära att "Mittpriset" skulle bli mitt mellan 7,5 och 10, d.v.s. 8,75. På så vis 

kunde man, enligt åtalet manipulera prisbilden och därmed beräkningarna av 

marknadsvärdet för det egna portföljerna.  

Vad som är av ytterligare intresse för åtalet är att handlarna sannolikt, i vart fall 

utifrån den interna utredningen (vilken kom fram till att handlarna hade 

manipulerat priserna systematiskt) hade haft som syfte att vilseleda den egna 

arbetsgivaren i första hand. Alltså inte marknaden i stort. 

Denna interna utredning lade åklagaren till åtalet, dock inte i sin helhet vilket 

framstår som något märkligt i sammanhanget. Hovrätten var begränsad till 

andrahandsuppgifter vilka framkom av utredaren själv samt en av börsens 

medarbetare vid marknadsövervakningen. Det faktumet samt det att en annan 

medarbetare vid börsens marknadsövervakning hävdade att det inte 

nödvändigtvis handlade om marknadsmissbruk tillskrev hovrätten så pass 

mycket tyngd att handlarna frikändes helt.  

Vidare är det något märkligt att sakförhållandena i åtalet ansågs vara ostridiga 

samt att handlarna avskedades från Carnegie i samband med den interna 

utredningen (vilken inte är offentlig). Vidare hävdade hovrätten att åklagaren i 

stort inte lyckats motbevisa uppgifterna om att transaktionerna skulle haft ett 

riktigt affärsmässigt syfte då de åtalade framfört en rad uppgifter om att 

transaktionerna skulle haft affärsmässiga syften. Vidare saknades det, från 

åklagarens sida en analys och förklaring av prismanipulationen. Det i sig kan 
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framstå som anmärkningsvärt, då man i mycket annan praxis (flertalet andra 

hov- och tingsrättsdomar) påpekat det faktum att brottet är ett så kallat 

riskeffektsbrott, d.v.s. att förfarandet inte innebär att en viss effekt måste ha 

inträffat av ett visst förfarande, utan att det endast förelegat risk för att det 

inträffat. 

 

4.2.2 Självkontraheringsfallet, B 4507-09 

Sakförhållandena är i korthet följande; en kund hos internetbanken Avanza har 

via tre depåer, varav två ägs av kunden självt samt en av kundens mor. Kunden 

har via fullmakt handlat med aktierna Electrolux A samt Holmen A via sin och 

moderns depå, över marknaden.  

Kunden utförde affärerna via marknaden, vilken inte hade kännedom om att 

handeln bedrevs av endast en person och därmed vilseleddes av förfarandet 

enligt tings- och hovrätt.  

Då dessa A-aktier (till skillnad från bolagens B-aktier) har en relativt sett låg 

omsättning på börsen så har kunden omsatt 100 % av aktierna som sålts via 

marknaden vissa dagar under 2008. Kundens egna motiv, angavs till 

skatteplanering då de olika depåtyperna är belastade med olika skattesatser. 

Tingsrätten och så även hovrätten, fastställde att risken för att marknaden 

vilseletts av förfarandet förelagat, samt att omsättningen var omfattande av de 

aktuella aktierna vilket sannolikt resulterat i att marknaden vilseletts eller i vart 

fall att risken förelåg att det skulle inträffat. Brottet ansågs således inte vara 

ringa. 

Anmärkningsvärt här är att tingsrätten tar vara på förhållandet att kunden 

omsatt upp till 100 % av aktierna i Holmen A samt Electrolux A men att 

affärerna i sig inte var särskilt stora i sin bedömning om brottet var ringa eller 

ej. En omsättning på omkring 200 aktier (till ett värde om cirka 35 000 kr)
54

 i 

Electrolux A är inte ovanligt. Det kan jämföras med omsättningen i Electrolux 
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 Baserat på omsättning i Electrolux A 2013-07-12 
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B, vilken samma dag omsatte 969 886 aktier (till ett värde om 166 820 392 kr). 

En rimlig frågeställning är, utifrån det faktum att rätten tillskrivit vikt till det 

förhållande att det förelegat risk för att marknaden skulle ha vilseletts då 

kunden stod för 100 % av handeln i A-aktien är om marknaden över 

huvudtaget tagit notis om vad som hänt i A-aktien under de aktuella dagarna. 

Ett liknande förhållande för A och B aktierna i Holmen kan noteras i 

sammanhanget.  

Rätten tillskrev vikt till att kunden hade en bakgrund som civilekonom privat. 

Kunden hävdade själv att handeln saknat kommersiell mening och de facto 

gjort en förlust om cirka 8200 kr, vilket anses ostridigt även av rätten. Kundens 

ursprungliga syfte att se om han kunde vara snabbar än marknaden att köpa 

upp sina egna aktier över marknaden och på så vis i ett senare skede använda 

förfarandet till att skatteplanera mellan sina egna depåer. 

I bedömningen från tingsrätten, vilken inte ändrades av hovrätten påtalas det 

förhållandet att åklagaren utifrån benämningen ägnat att inte behöver bevisa att 

marknaden har påverkats, utan endast att risken förelegat för att så var fallet. 

Vidare hänvisas till den icke uttömmande definitionen i det första 

genomförandedirektivet för MmD, artikel 4.
55

 I denna definition, ingår 

"transaktioner som inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet av 

ett finansiellt instrument". En så kallad "wash sale". 

 

4.2.3 Skentransaktionsfallet, B 8554-08 

En aktiemäklare, anställd vid dåvarande Kaupthing Bank Sverige AB ska ha 

utfört två olika definitioner av marknadsmissbruk via sitt arbete. 

Den första och kanske mest intressanta, utgjordes genom att mäklaren 

rapporterade in 15 avslut till Stockholmsbörsen gällande aktien Nordic Mines. 

Det fanns inga affärer alls, utan var rena skentransaktioner som saknade 

avstämningar hos banken. 
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 Första genomförandedirektivet, 4 art. 
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Den andra var återigen så kallade "wash sales", mäklare disponerade via 

banken även sin familjs konton och matchade över Stockholmsbörsen mellan 

dessa, sina egen samt några till banken dåvarande kunder avslut i samma aktie. 

De aktuella kunderna hade inte lämnat in några uppdrag avseende några order 

överhuvudtaget.  

Det saknades, för de riktiga affärerna, helt dokumentation om uppdrag och 

avstämningar.  

Hovrätten tillskriver det faktum att handeln i Nordic Mines hade en låg 

omsättning under tillfället då skentransaktionerna inträffade som uppsåt för att 

mäklaren genomförde dem. Det som ett led i att upprätthålla sken av att det 

pågick handel i den aktuella aktien. 

Vad gäller de faktiska transaktionerna så var rättens bedömning att dessa var 

ägnade att tillgodogöra mäklaren den av honom initierade och felaktiga 

uppgången i aktien som uppstod vid tillfället. Vidare noteras att mäklaren via 

sitt arbete sannolikt bör ha haft insikt i att agerandet var brottsligt. 

 

4.2.4 Market makerfallet, B 12439-11 

En "market maker" på den finansiella marknaden har vanligen till uppgift att 

ställa köp och säljpriser i olika utvalda instrument.
 56

 Öhmans Fondkommission 

i Stockholm agerar "market maker" i en rad olika derivatinstrument på 

värdepappersmarknaden. Syftet med "market makers" uppfyller normalt två 

huvudfunktioner. Det första är att det i marknaden alltid ska finnas priser i 

vissa mer illikvida instrument, följdeffekten är att marknadsaktörerna ska ha 

riskvilja nog att investera i instrumentet samt likvidera sina tillgångar för det 

fallet att de vill avveckla positionen. Syftet för "market maker" aktören är att 

ha möjlighet att skära in i "spreaden", det vill säga, kunna köpa in instrumentet 

billigt och sälja det dyrare genom naturliga fluktuationer i marknadens 

värdering av instrumentet.  
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 Öhman Fondkommissions årsrapport 2011 sida 1 ff. 
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I förevarande fall var Öhmans Fondkommission (ÖF) "market maker" i en 

"warrant"
57

 där det underliggande instrumentet var aktien för bolaget Alpcot 

Agro.  

En privatperson lärde sig själv hur ÖF:s köp och säljpriser i "warranten" rörde 

sig som svar på hur Alpcot Agros (det underliggande instrumentet) aktie rörde 

sig. Privatpersonen utnyttjade således det till sin fördel och lade mindre order 

vilka gick till avslut i aktien, för att sedan handla i "warranten" till det lägre 

priset som då uppstod till följd av ÖF:s omkvotering av "warranten". Dessa 

avslut utgjorde vanligen avvikelser i den pågående handeln och prissättningen 

gick vanligen tillbaka till det normala. Vilket innebar att privatpersonen kunde 

tillgodogöra sig den tillfälliga fluktuationen i priset och sälja tillbaka 

"warranten" till ett högre pris. 

Stockholms tingsrätt ansåg att privatpersonen genom förfarandet inneburit att 

marknaden manipulerats på så vis som anges i MmL 8 §. Inga undantag kunde 

ges och privatpersonens förfarande var inte förenligt med gängse 

marknadspraxis varför han dömdes till ansvar för otillbörlig 

marknadspåverkan.  

 

4.2.5 Kurshöjningsfallet, B 8270-10 

En person genomförde via sitt bolag under loppet av 46 minuter köp i aktien 

Wiking Mineral AB. Under den aktuella perioden steg priset från 1,52 kronor 

till som högst 2,49 (absolut högst under tidsperioden var priset 4,5 kronor, 

denna affär makulerades dock av marknadsövervakningen på Aktietorget). 

Avslutet innebar således en kraftig höjning av priset, med omkring 160 

procent. Omsättningen för handeln motsvarade cirka 31 procent av 

dagsomsättningen i det aktuella instrumentet. 
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 En warrant är vanligen ett derivatinstrument vilket utgör en rätt eller skyldighet att 

kontantavräkna skillnaden mellan derivatets pris och den underliggande tillgångens pris på en 

förutbestämd dag. En warrant kan inbringa en högre avkastning än det underliggande 

instrumentet för samma fluktuation i huvudinstrumentet, varför en del väljer att handla i 

warranten istället för det underliggande instrumentet. 
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Personen anförde att han hade ett intresse av att skapa sig ett större ägande i 

bolaget, vilket var hans incitament till handeln, han hade inga intentioner att 

missleda övriga marknaden med sin handel. Han sålde inte aktierna i samband 

med den aktuella tidsperioden. Privatpersonen anförde även att effekten att 

aktiekursen för Wiking Mineral AB steg så kraftigt enbart var en reaktion från 

marknaden i stort till vilken han inte var ansvarig. 

RH anför i sin motivering att det framgick av samtal mellan privatpersonen och 

hans aktiemäklare att han hade intentionen att höja priset. Vidare borde 

personen, som är en van aktiehandlare, åtminstone ha insett att förfarandet 

borde ha kunnat påverka marknaden.  

Personen dömdes till ansvar i Svea hovrätt, men fallet överklagades till Högsta 

domstolen, vilken i april 2012 meddelade prövningstillstånd. Dom har ännu 

inte fallit. 

 

 4.2.6 Informationsspridningsfallet, B 459-08 

Fallet utgör ett ovanligt exempel då den tar sikte på den informationsbaserade 

manipulationen. Bakgrunden till åtalet är att en privatperson under en längre 

tid, samtidigt som han själv köpt aktien Morphic i flera omgångar, aktivt spritt 

information via olika chattforum. Informationen har gått ut på att försöka 

framställa Morphic som ett mycket attraktivt bolag att investera i.  

Under 2007 kontaktade bolaget Morphic på eget bevåg Finansinspektionen och 

gjorde gällande att ett specifikt inlägg som personen skrivit på forumet enligt 

deras bedömning måste ha varit insiderinformation. Eftersom i ett av inläggen 

var informationen var så specifik att den endast kunde kännas till av någon 

anställd vid bolaget. Personen spred dock mycket information via forumet och 

utgav sig även för att vara en dotter till en anställd vid det aktuella bolaget.  

Finansinspektionen skickade då en anmälan till åklagare vid 

Ekobrottsmyndigheten. Åtalspunkten var otillbörlig marknadspåverkan, 

alternativt svindleri. Personen befanns i Umeå tingsrätt vara skyldig till 
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svindleri, inget direkt nämndes i domen om brottskonkurrens. Det fastställdes 

att personen via ett för allmänheten tillgängligt forum spritt vilseledande 

uppgifter med syftet att påverka priset på Morphicaktien. 

I hovrätten för övre Norrland togs dock brottskonkurrensen upp i viss mån, 

varvid svindleribrotten fick företräde. I hovrättens bedömning fastställdes att 

straffbarheten var gemensam för båda brotten vad avser benämningen "ägnad 

att" i uppsåtsbedömningen. Hovrätten landar därefter i bedömningen att 

svindleribrottet är det mest tillämpliga för åtalet i fråga. Åklagaren hade, enligt 

hovrätten inte påvisat någon förändring i handeln gällande Morphicaktien 

under den aktuella tiden. Därmed föll åtalet, då det inte gick att påvisa någon 

faktiskt förändring avseende handeln. Personen friades i hovrätten.   
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5 EU-rätt 

5.1 Allmänt 

Reglerginen av de finansiella marknaderna inom den Europeiska Unionen har 

sedan tidigt 1980-tal genomgått omfattande ändringar och stora ingrepp samt 

omfattande översyn. Det är i relation till USA och deras lagstiftningshistorik på 

områden sent. De regleringar, avseende marknadernas utformning och 

regelverk som är aktuella idag är regleringar vilka skapades i början av 1930-

talet.
58

 I kölvattnet av den ekonomiska kollapsen i slutet av 1920-talet hade 

USA fördelen, visavi större delen av västvärlden den att det kunde lagstifta för 

samtliga delstater då man utformade federala lagar. Även om de europeiska 

länderna i vissa fall valde att utforma samma typer av lagstiftningar saknades 

följaktligen harmonisering inom Europa på området mellan länderna, vilket 

kan förklara den relativt sena utvecklingen på området. 

 

Historiskt, och nutida utveckling har två huvudfåror, en förebyggande del 

vilken är deskriptiv och preventiv i sin utformning av hur marknaderna samt 

aktörerna skall organiseras och struktureras. Den andra delen är bestraffande 

för det fallet att regleringen överträds. Vad som är tydligt i dessa två delar är att 

den preventiva delen står ett visst mått av ansvarsförskjutning där marknadens 

aktörer i form av självsanering ska stå för regelefterlevnaden, brott mot 

regleringarna och upptäckten av dessa brott ska ansvarsmässigt ofta ligga på 

aktörerna själva. Exempel på självreglering är "NasdaqOmx Member Rules", 

vilket tillåter NasdaqOmx åtgärder såsom böter, avnoteringar, varningar m.m. 

Befogenheten sträcker sig över samtliga aktörer vilka är medlemmar eller 

handlar via NasdaqOMX handelsplats.  Vidare finns det i många olika delar 

handlingsansvar för aktörerna, såsom rapporteringsplikten i MmL, se vidare 

kapitlet 6.4 om "Självreglering". 
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I och med gemenskapen i den Europeiska Unionen har lagstiftningsprocessen 

ändrat karaktär från en nationell angelägenhet till en europeisk process.
59

  

Behovet av lagregleringar och för EU:s del, harmoniseringen av desamma har 

underbyggts konstant av olika kriser, såsom den senaste finansiella krisen.
60

 

 

I slutet av 1990-talet initierades en mycket ambitiös handlingsplan i arbetet 

med att utveckla och harmonisera den inre finansiella marknaden. Planen 

bestod av tre delar;
61

 

 

1. Tillskapandet av en institutionell inre marknad 

2. Öppna upp och säkra icke institutionella marknader 

3. Tillskapandet av tillsynsregler för att harmonisera och säkra efterlevnaden 

 

Man kan mot bakgrund av dessa delmål utröna följande syften med arbetet; 

öppna upp marknaderna genom att göra dem mer transparenta vilket även 

underlättar kapitalflöden mellan länder samt att skydda investerare.  

 

Då målen var högt satta utvecklades en ny lagstiftningsprocess inom EU, 

Lamfalussymodellen. Denna nya modell utgår från fyra olika nivåindelningar 

där allmänna principer först fastställs i form av direktiv eller regleringar, de 

följande nivåerna fastställer att de olika tillsynsmyndigheterna samarbetar, 

kommissionen tar ett ökat ansvar för införlivningen samt ger kommissionen 

ytterligare mandat att utveckla direktiven efter hand. Arbetssättet har visat sig 
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vara effektivt ur er europarättsligt perspektiv då många omfattande regleringar 

införlivats på nationella nivåer förhållandevis snabbt.
62

 

 

5.2 MIFID 

En centrala lagstiftning på värdepappersområdet är MIFID (Markets In 

Financial Instruments Directive)
63

, vilken implementerats i Sverige genom Lag 

om värdepappersmarknaden 2007:528. Denna innehåller regler vilka syftar till 

att fullharmonisera den inre finansiella marknaden vad avser marknadernas 

utformning. Vidare syften är bland annat att öka konkurrensen mellan 

marknadens aktörer, samt att tillståndspliktig verksamhet godkänd i ett 

medlemsland skall möjliggöra för ett bolag att verka inom hela EU. Även i 

denna reglering äger investerarskyddet hög prioritering, en direkt verkan därav 

är "Best Execution"
64

. Innebörden för av "Best Execution" för 

värdepappersinstituten är att medlemsstaterna nu kräver att vissa åtgärder 

vidtas i samband med orderläggning för kunders räkning. Vidare ställer 

direktivet omfattande krav på bolagens organisation, deras informationsgivning 

till kunder, samt flertalet olika krav på hur handeln och marknadsplatserna 

skall agera. 

Lagstiftningsarbetet kring MiFID men även annan finansiell reglering har inom 

EU gått relativt snabbt från förslag till implementering. En bidragande orsak 

till denna relativa kvickhet kan ha varit lagstiftningsarbetets utformning. 

 

5.2.1 Lamfalussymodellen  

En rapport vilken var minst sagt tongivande i utvecklingen av förslagen till de 

kommande förordningen och direktivet har varit "The High-Level Group on 

Financial Supervision in the EU" (nedan kallad de Larosieré rapporten)
65

 från 
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2009. Dess betydelse för det bakomliggande arbetet framgår med en stark 

närvaro i de båda förslagen då många hänvisningar och tyngd läggs vid 

rapporten. Därav kommer den att beskrivas i korthet i det förevarande kapitlet. 

Stark kritik framförs även mot Lamfalussy modellen och dess evolutionära 

arbetssätt i de Larosieré rapporten, denna kritik utmynnar i en mandat och 

målbeskrivning för de Laroesierérapporten.
66

 Gruppens mål med rapporten var 

att till Europeiska kommissionen rapportera dess bedömning avseende följande 

tre områden; i korthet kan målen sammanfattas enligt följande (fritt översatt);  

 

1. hur de europeiska finansiella institutionerna bäst möjligt skall 

organiseras för att säkerställa god tillsyn marknadens 

funktionalitet samt skydd för marknadens olika aktörer. 

 

2. hur det europeiska samarbetet avseende den finansiella 

stabilitetens översikt, tidiga varningar, krishantering och 

gränsöverskridande hantering av vissa sektorers risker skall 

hanteras.  

 

3. hur EU:s tillsynsmyndigheter skall samarbeta med dess 

motsvarigheter för att främja finansiell stabilitet på en global 

nivå. 

 

Någon avsaknad av subjektiva bedömningar råder inte i rapporten, den 

beskriver målande hur den finansiella marknaden i avsaknad av tydliga ramar 

för dess organisering risktagande lett till det oundvikliga 

marknadsmisslyckandet i form av den finansiella krisen.
67

 Vidare så utgår 

rapporten som helhet från de tidigare regelsystem och den evolutionära 

                                                           
66 Ibid., sida 69 
67

 Ibid., 2009, sida 15  



43 

 

 

 

processen som sedermera resulterat i en finansiell härdsmälta. Den fastställer, 

så som många andra rapporter att i första hand kommer skyddet för aktörerna 

på marknaden och den finansiella stabiliteten i allmänhet.
68

 Vidare fastslås att 

självregleringen på marknaden har fallerat men att den ändå är av godo, på 

grund av felaktig implementering och kravställande då den gjordes. 

Självreglering ses ändock i grunden positivt och eftersträvansvärt.
69

 

 

5.3 MAD II och MAR 

 

Det kommande förslaget av EU gällande marknadsmissbruk består just nu av 

två förslag, dessa består av ett direktiv och en förordning. Arbetet pågår just 

nu, varför vare sig den slutgiltiga lagstiftningen eller förslaget är helt klara 

ännu. Men en trolig implementering är 1 juli 2014. En av anledningarna till de 

nya förslagen är att nuvarande lagstiftning inte avskräcker tillräckligt.
70

 

 

5.3.1 Direktivet 

Förslaget till det nya marknadsmissbruksdirektivet (MAD II), är unikt på flera 

sätt. Dels så stadgar det att medlemsstaterna ansvarar för att juridiska personer 

kan komma att bli föremål för påföljder vilka utför av dess företrädare.
71

 Det är 

det första straffrättsliga direktivet vilket ges i enlighet med artikel 83(2) 

Lissabonfördraget
72

. Lydelsen innebär i korthet en möjlighet för parlamentet 

och rådet att utifrån harmoniseringssyften och säkerställande av unionens 

politik besluta om minimiregler för brottsrekvisit och dess påföljder. Vanligen 

ligger det främst inom parlamentets och rådets behörighet att besluta om 

straffrättsliga rekvisit gällande olika typer av tung gränsöverskridanden 

organiserad brottslighet och liknande. Men i just det här specifika fallet har 
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lagstiftaren valt att hävda undantaget för att införa den gemensamma 

bestämmelsen. Direktivet utgör även medlemsstaternas rätt till straffrättsliga 

sanktioner, i förordningen föreskrivs de administrativa sanktionsmöjligheterna. 

 

5.3.2 Förordningen 

För att uppnå högsta möjliga harmonisering, enkelhet och därmed förutsebarhet 

så har man i förslaget till den kommande lagstiftningen valt att lägga fram ett 

förslag till en förordning.
73

 Denna kommer därmed att vara direkt tillämplig i 

Sverige och samtliga andra medlemsstater. Lagstiftaren utnyttjare därmed 

tvingande (med några undantag) artikel 114 i TFEU. Förordningen omfattar 

otillbörlig marknadspåverkan, men även insiderhandel m.m. Ytterligare en 

förändring är att förslaget även kommer att omfatta OTC-handel som utförs 

över MTF:er. Tillämpningsområdet för förordningen kommer således att 

utvidgas.
74

 Den underliggande meningen är att den direkta effekten ska hjälpa 

den inre marknaden att snabbt uppnå samma konkurrensmöjligheter för alla 

aktörer inom unionen samt minska komplexiteten i tillämpningen av lagen.
75

 

 

Förslaget till förordningen kommer att utöka tillsynsmyndigheternas 

befogenheter i sin nuvarande lydelse. Bland annat innebär det att, 

Finansinspektionen i framtiden skulle kunna beslagta handlingar och få tillgång 

till privata lokaler m.m.
76

 Ytterligare en kraftig ändring utgörs av illegalisering 

av försök till marknadsmissbruk.
77

 

 

Den europeiska lagstiftaren tillstår att det har skett ett misslyckande av att 

effektivt stävja marknadsmissbruk legalt inom unionen, vad avser lika 
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lagstiftning och harmonisering.
78

 Vidare så anges några av skälen till införande 

av en förordning vila  på medlemsstaternas svårigheter med att själva införa 

det, varför en förordning har bättre möjligheter att nå problemet. Vad som är 

noterbart är även att lagstiftaren specificerar problemet med överskridande 

internationell handel som en faktor till att införa just en förordning. Förslaget, 

ska under arbetets gång med att utveckla de nya förslagen vara präglat av 

proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen ställer krav på att vardera 

ingrepp från EU är specifikt samt inte går utöver dess befogenheter vad gäller 

ingrepp i övrigt. 

 

5.3.2.1 Lagförslagets innehåll 

Lagförslaget är indelat i fem kapitel, det första generella kapitlet innehåller 

regler kring nya marknadsplatser, derivatkontrakt för råvaru- och andra 

handelsvaror (commodities), marknadsmissbruk vilket tas upp vidare nedan 

samt utsläppsrätter. Det andra kapitlet tar upp insiderhandel och även 

marknadsmissbruk på gränsöverskridande handelsplatser. Det tredje tar upp 

upplysningskrav från olika aktörer såsom förvaltare. Det fjärde behandlar vilka 

myndigheter som äger behörighet att verka inom området. Det femte 

strukturerar vilka administrativa sanktioner som kan vara tillämpliga vilket 

behandlas senare i denna framställning. 

 

5.3.2.2 Marknadsmissbruk 

Förändringen avseende marknadsmissbruk tas upp i flera delar av 

förordningen. Den första avser automatiserad högfrekvenshandel, så kallad 

HFT-handel. I förslaget fastslås HFT-handel visserligen omfattas av nuvarande 

direktiv men att en utökning och specificering kan vara till nytta för att stävja 

de problem som finns i dagsläget. De identifierade problem är som tagits upp i 

kapitlet om handelstrategier exempelvis avancerad "spoofing". 
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Nästa del som berörs är illegalisering på försöksnivå av marknadsmissbruk. 

Denna sektion utgör en intressant del som tar sikte på att unionsgemensamt ta 

bort effektbevisningen av marknadsmissbruk. Det ska, enligt förslaget räcka 

med att en aktör vidtar åtgärder som kan bevisas vara i syfte att utföra 

marknadsmissbruk. 

I följande kapitel tas problemet med att MTF:er idag inte har någon enhetlig 

skyldighet att övervaka och kontrollera handeln, utan marknadsmissbruk 

övervakas endast (inom unionen som helhet) på reglerade marknader. 

 I förslagets 8 kapitel, 4 § stadgas paragraferna gällande marknadsmissbruk. 

Det utgörs av flertalet exemplifieringar, men även vida paragrafer vilka har en 

mer allmän betoning. Av 8 kap 4 § (a) framgår följande som första handling 

vilken anges som marknadsmissbruk: 

"entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour 

which has the following consequences..." 

Direktivet i stort innehåller omfattande utökningar och omarbetningar avseende 

hela marknadsmissbruksproblematiken inom gemenskapen.  

MAD II innebär en direkt uttalad utökning av tillämpningsområdet vad gäller 

olika typer av sekundärmarknader, såsom derivatmarknader som genom sin 

prissättning kan påverka primärmarknadernas spotpriser. Utökningen kommer 

även, för de länder i vilket det inte är implementerat att innebära att omfatta 

även MTF:er, OTF:er samt OTC:er. Vidare utarbetas nya omfattande krav vad 

gäller insiderapportering och handel. 

Vad som den senaste tiden i synnerhet har påverkat debatten om 

kursmanipulation är misstänkt kursmanipulation i EURIBOR samt LIBOR
79

. 

EURIBOR är en riktkurs för interbanklån mellan banker inom EU, LIBOR är 

en riktkurs för interbanklån mellan banker inom Storbritannien. 
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Vad som framstår som ytterst graverande i sammanhanget är att dessa båda 

kurser endast kan påverkas av institutionella aktörer. Det vill säga normalt sett 

bankerna själva. Manipulationen ska ha skett genom genom bankernas 

prisestimat av olika typer av låneförfrågningar samt genom direkta 

ränteswappar mellan bankerna. Detta har därigenom påverkat riktkurserna för 

lån mellan banker, något som tillsammans med riksbankernas riktkurser har 

påverkat räntenivåer för samtliga av finansmarknadens aktörer, ända ner till 

vanliga bolånekunder. Detta i sig handlar normalt om oerhört stora belopp 

misstankar finns om att omfattningen varit stor, där vissa banker i dagsläget har 

pekats ut som medskyldiga.  

I samband med detta har återigen krav på ett unionsmässigt harmoniserat vis 

för tillsynsmyndigheterna i vardera land att kunna använda sig av 

administrativa sanktioner. De administrativa sanktionerna ska även ha 

möjlighet att användas utan krav på att faktisk prispåverkan ska ha skett.
80

 

Mot bakgrund av detta har följande ändring i MAD II direktivet införts under 

20a; 

Many financial instruments are priced by reference to benchmarks. The  

actual or attempted manipulation of benchmarks, such as interbank offer rates,  

can have a serious impact on market confidence and may result in significant  

losses to investors or distort the real economy. Therefore, specific provisions in  

relation to benchmarks are required in order to preserve the integrity of the  

markets and ensure that competent authorities can enforce a clear prohibition  

of the manipulation of benchmarks. It is necessary to complement the general  

prohibition of market manipulation by prohibiting the manipulation of the  

benchmark itself and any transmission of false or misleading information,  

provision of false or misleading inputs, or any other action that manipulates 

the calculation of a benchmark, including the benchmark's methodology. Those  

rules are in addition to Regulation (EU) No 1227/2011 of the European  

Parliament and the Council on Wholesale Energy Market Integrity and  
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Transparency which prohibits the deliberate provision of false information to  

undertakings which provide price assessments or market reports on wholesale  

energy products with the effect of misleading market participants acting on the  

basis of those price assessments or market reports. 

 

Det utgör i sig ett ytterst intressant ingrepp i själva gärningsbeskrivningen, då 

man i en straffrättsligt sanktionerat direktiv infört en tydlig reglering vilken 

avser så kallade benchmarks och manipuleringen av dessa. Vidare tar man även 

in energimarknaderna inom tillämpningsområdet, vilka ofta är 

oligopolmarknader. 

 

5.3.2.3 Administrativt sanktionssystem 

Vid valet mellan ett administrativt respektive straffrättsligt sanktionssystem så 

ges det straffrättsliga ofta företräde som ett mer preventivt fungerande 

system.
81

 Så har även fallet varit, till viss del i förarbetena till dagens 

implementering av marknadsmissbruksdirektivet. Sverige har i dagsläget som 

bekant från den komparativa delen av denna framställning inget administrativt 

sanktionssystem för marknadsmissbruket, dock så finns det vad gäller 

exempelvis insiderregisteringen. Frågan om ett administrativt sanktionssystem 

borde införas behandlades både inför insiderstrafflagen (hänvisning och 

lagförkortning) samt införandet av den nuvarande marknadsmissbrukslagen. 

 

Regeringen gjorde 1999 bedömningen att ett administrativt sanktionssystem 

inte borde införas, men i denna framställning, som i många andra fick 

insiderhandeln det största utrymmet och marknadsmanipulationen bordlades i 

väntan på den europeiska utvecklingen gällande marknadsmissbruk.
82
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I prop. 2004/05:142 utreddes frågan närmre, här framställs även hållningen att 

det utifrån marknadsmissbruksdirektivets 14 artikel kan hävdas att det utifrån 

harmoniseringskrav skulle föreligga ett uttalat krav att samtliga medlemsstater 

ska införa administrativt sanktionssystem.
83

 Resonemanget avfärdades dock 

med att flera medlemsstater haft invändningen att det skulle kunna strida mot 

principen om dubbelbestraffning. Märkvärt i sammanhanget är att flertalet, 

som nämnts tidigare, ändock valde lösningen med ett administrativt 

sanktionssystem. Detta till trots så har även Sverige, de facto ett administrativt 

sanktionssystem vad gäller just insiderregistrering då Finansinspektionen har 

möjlighet att ge både fysiska och juridiska personer böter för missade 

insiderregisteringar m.m.
84

 Till sist så fastställs, i resonemanget att det ges 

frihet huruvida straffrättsliga eller administrativa sanktioner ska vara 

tillämpliga och då den ena införts, saknas krav från 

marknadsmissbruksdirektivets 14 artikel att införa den andra för respektive 

medlemsstat. 

Frågan om ett dubbelspårigt system är extra intressant i dagsläget. Då högsta 

domstolen som bekant i juni 2013 kom fram till att den typen av dubbelspårigt 

sanktionssystem som använts hitintills för oriktiga skatteuppgifter faktiskt bröt 

mot dubbelbestraffningsprincipen.
85

 Just det svenska systemet med 

dubbelspårigt sanktionssystem för skatte (och inom miljöområdet) tas upp i 

förarbetet till marknadsmissbruksdirektivet.
86

 Dock så behöver ett 

dubbelspårigt system självfallet inte innebära dubbelbestraffning, förutsatt att 

det ena sanktionssystemets bestraffning konsumerar det andra. 

Ytterligare ett resonemang, som främst fördes med insiderproblematiken i 

tanke, var i förarbetena att prövningen kring administrativa påföljder skulle 

kräva i det närmsta strikt ansvar. Därmed skulle beviskraven sänkas och fler 

skulle straffas, något som sågs som oförenligt med grundläggande 

rättssäkerhetsprinciper. Vidare så är marknadsmissbruk, enligt förarbetet, ett 
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brott per definition alltid hänger samman med subjektiva rekvisit och kräver 

både uppsåt samt oaktsamhetsbedömningar.
87

  

Vad som framstår som beaktansvärt, är de bedömningar som gjorts i praxis 

från tings- och hovrätterna gällande just uppsåt och 

oaktsamhetsbedömningarna. Ofta, om inte i en beklämmande majoritet av 

fallen så bedöms oaktsamhet samt rekvisiten för uppsåt utifrån en ganska 

generisk hänvisning till marknadsmissbruksdirektivets skrivelse om uppsåt 

(hänvisning) vilken möjligen är att jämställa med något som liknar 

insiktsuppsåt. Se vidare kapitlet om praxis. 

Dock så framförs att just det otillbörliga marknadspåverkansbrottet  är ett 

värdigt område att utreda vidare just gällande ett administrativt 

sanktionssystem.  

Dock så framförs argumentet att det skulle kunna leda till skönsmässiga 

bedömningar och att rättssäkerheten skulle kunna äventyras. Det grundas 

främst på det faktum att det är svårt att fastställa och beskriva konkreta 

situationer och handelsmönster som ska uppfyllas för att kunna använda sig av 

ett administrativt sanktionssystem utan att det blir för riskabelt.
88

 

Om man ser till praxis så är det intressant, då det exempelvis finns exempel på 

privatpersoner, vilka själva, hävdat skatteplanering som skäl för att handla 

mellan två egenkontrollerade depåer eller konton. Personerna har i vissa fall 

inte ens gjort vinst på sitt handlande utan sökt en annan långsiktig skattesats för 

sitt ägande. Det borde kunna uppfylla ett relativt enkelt handelsmönster att 

identifiera, istället blir dessa personer dömda som ekonomiska brottslingar, 

vilket i de flesta, om inte samtliga renderar i relativt låga dagsböter.  

 

 

 

                                                           
87

 Prop. 2004/05:142, sida 46 
88

 Ibid. sida 47 



51 

 

 

 

5.3  Komparation 

 

5.3.1 Finland 

I Finland har marknadsmissbruksdirektivet implementerats genom 

Värdepappersmarknadslagen, Strafflagen och Lag om Finansinspektionen. 

Trots semantiska likheter med lagarnas namn i förhållande till svensk 

lagstiftning så föreligger stora skillnader i implementeringen och resultatet av 

denna från den europeiska lagstiftaren men även avseende hela angreppssättet 

och synen på marknadsmissbruksproblematiken. 

Den finländska lagstiftningen går med sina tre kompletterande lagrum går både 

i faktisk omfattning och precision långt utöver den svenska paragrafens längd 

och precision. I och med detta definierar den finländska lagstiftningen i stor 

mån själva brottstyperna ur ett mer exemplifierande synsätt en den svenska, 

vilken snarare framstår som en hänvisning till EU-rätt i sammanhanget. Den 

svenska lagen lägger således en stor del av den normativa tolkningen för 

straffbarhet i begreppet "otillbörligt"
89

, något Finland inte valt att göra. Vilket 

även renderar i många direkta hänvisningar till det EU-rättsliga lagrummet och 

tolkningar av dessa i nästan samtlig svensk praxis. Se vidare kapitlet om 

"Praxis". 

Vidare innehåller den finländska lagstiftningen ett intressant avvikelse i form 

av en möjlighet för den finländska Finansinspektionen att godkänna viss 

"marknadspraxis" avseende godtagbara undantag för kursmanipulation. 

Möjligen är det en medveten eliminering av HFT-problematiken, samma 

problematik i Sverige berörs nedan i texten. 

Vad som framstår som den största skillnaden mellan Sverige och Finland är 

dock Finlands "dubbelspåriga system"
90

 vilket tillåter administrativa sanktioner 

istället för enbart straffrättsliga såsom i Sverige.  

Den finländska systematiken är uppbyggd enligt följande
91

;  
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1. Gärningen kontrolleras utifrån Värdepappersmarknadslagen och den bryter 

mot förbudsrekvisiten. 

2. Om gärningen bryter mot förbudsrekvisiten så måste vinstsyfte styrkas enligt 

Strafflagen. 

3. Om vinstsyfte kan styrkas skall straffrättsliga åtgärder vidtas, om vinstsyfte 

inte kan styrkas kan administrativa sanktioner enligt Lag om 

Finansinspektionen aktualiseras.  

Finlands "dubbelspåriga sanktionssystem" tillåter således ett alternativt 

påföljdsval för vissa gärningar. Det utifrån om utgångspunkten om gärningen 

kan ha utförts med vinstsyfte. Vidare så finns samma undantagsmöjligheter, 

vilka är givna från såsom stabiliseringshandel och återköp av aktier.
92

 

 

5.3.2 Danmark 

Danmark har, likt Sverige valt att endast införa ett straffrättsligt 

sanktionssystem och saknar således den administrativa sanktionsmöjligheten. 

Værdipapirhandelsloven påminner i sin omfattning om den svenska om än med 

något mer specificerade gärningstyper, även här likt den svenska uppdras åt 

Danmarks motsvarighet till Finansinspektionen att precisera närmre regler. 

I 38 §, 4 p, återfinns specifika förbud mot konstlade prislåsningar och i övrigt 

onormal handel; 

4) transaktioner eller handelsordrer, hvorved en person eller flere personer i 

fællesskab sikrer, at kursen på et eller flere værdipapirer ligger på et unormalt 

eller kunstigt niveau. 

Den danska lagstiftningen tar, jämfört med Sverige stor del av lagstiftningen 

till att exemplifiera och vägleda rättsutövningen genom ett större antal exempel 

i 38-39 §§. Exemplifieringen är inte uttömmande men tar ändock ansats i de 
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mer relevanta typerna av marknadsmissbruk. Såsom handel ägnat att vilseleda, 

handel utifrån en på marknaden dominerande ställning avseende utbud o.s.v. 

Vidare ges journalister egen uppmärksamhet i 38 §, 3 p, 3 st.; 

Stk. 3. Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, i forhold til redaktører 

og redaktionelle medarbejdere, der som led i deres erhvervsmæssige aktivitet 

udbreder oplysninger, skal der tages hensyn til de regler, der gælder for 

sådanne personers erhverv. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den pågældende 

redaktør eller redaktionelle medarbejder direkte eller indirekte drager fordel 

eller får udbytte af udbredelsen af oplysningerne.  

Den danska lösningen, liknar den svenska i påföljdsvalen då endast 

straffrättsliga påföljder finns att tillgå. Dock skiljer den sig kraftigt i sin 

exemplifierande men ej uttömmande form.  

 

5.3.3 Tyskland 

Den tyska lagstiftningen utgör ett av de mer komplicerade systemen vilka ingår 

i denna framställning. Den tyska lösningen var väl utvecklad redan innan 

marknadsmissbruksdirektivet genom Wertpapiershandelsgesetz fjärde avsnitt.
93

 

Förbudet innehåller en listning av vilka instrument som omfattas av förbudet, 

undantagen, vilka marknadsplatser som omfattas samt information om att den 

tyska motsvarigheten till Finansinspektionen äger rätt att precisera ytterligare 

bestämmelser. Den behöriga myndigheten liknar på så vis den svenska. 

Den tyska modellen utgår från ett "
94

dubbelspårigt sanktionssystem", för att 

fällas straffrättsligt måste dels en gärningen vara ägnad att påverka priset, dels 

måste uppsåt finnas. Om uppsåt saknas kan ändock administrativa åtgärder 

komma i fråga.
95
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5.3.4 USA 

Det föreliggande kapitlet skall inte läsas som en uttömmande beskrivning över 

det rättsliga läget avseende marknadspåverkan i USA, det bör endast läsas som 

en beskrivande del över den formella uppställningen av den amerikanska 

angreppspunkten på otillbörlig marknadspåverkan. Ur ett europarättsligt 

perspektiv kan det ses som något överflödigt med en amerikansk komparation. 

Dock så går det inte att bortse från det faktum att USA fortfarande är en av 

världens största ekonomier och till stor del har varit med och format den 

världsomspännande handel som vi idag lever med, inte minst genom en 

progressiv utveckling inom just finansiell utveckling och förädling av de 

finansiella marknaderna i stort. 

 

Den amerikanska regleringen utgår från "Security Exhange Act of 1934" i den 

nionde sektionen som är till synes helt avgränsad till just prissättningen i 

marknadens instrument.
96

 

SEC. 9. (a) It shall be unlawful for any person, directly or 

indirectly, by the use of the mails or any means or instrumentality 

of interstate commerce, or of any facility of any national 

securities exchange, or for any member of a national securities 

exchange— 

 

Section 9 a är en bred paragraf som först tar sikt på den interstatliga 

olagligheten i brottet manipulation av marknaden. Det får vissa effekter på 

utredningsmöjligheterna då det fastställer att brottet faller under federal 

lagstiftning. 

(1) For the purpose of creating a false or misleading appearance 

of active trading in any security other than a government 

                                                           
96

 Secutities And Exchange Act of 1934; Section 9 Prohibition Against Manipulation of 

Security Prices 
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security, or a false or misleading appearance with respect to the 

market for any such security,  

(A) to effect any transaction in such security which involves no 

change in the beneficial ownership thereof, or  

Sektion 9 a 1 tar teknikneutralt upp förbudet mot vilseledande samt undantag 

för statliga värdepapper. Efter det berörs skenavtalsfallet och den mer generella 

vilseledande paragrafen. 

 (B) to enter an order or orders for the purchase of such security 

with the knowledge that an order or orders of substantially the 

same size, at substantially the same time, and at substantially the 

same price, for the sale of any such security, has been or will be 

entered by or for the same or different parties, or  

 (C) to enter any order or orders for the sale of any such security 

with the knowledge that an order or orders of substantially the 

same size, at substantially the same time, and at substantially the 

same price, for the purchase of such security, has been or will be 

entered by or for the same or different parties. 

(2) To effect, alone or with 1 or more other persons, a series of 

transactions in any security other than a government security, 

any security not so registered, or in connection with any 

securitybased swap or security-based swap agreement with 

respect to such security creating actual or apparent active 

trading in such security, or raising or depressing the price of 

such security, for the purpose of inducing the purchase or sale of 

such security by others. 

Lagrummet specificerar vidare olika typer av exempel samt effekter som kan 

komma av de olika gärningarna. Under C paragrafen behandlas skenaffärer, i C 

2 behandlas kursdrivning i grupper.  
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Således en nästan 80 årig lag, vilken fortfarande tillämpas i USA, utgår främst 

från exemplifiering och effektmätning. 
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6 MARKNADENS EGNA INSTANSER 

Utöver MmD vilken utformat och legat till grund för straffbestämmelserna i 

MmL så finns det även andra regler vilka reglerar otillbörlig 

marknadspåverkan. I det följande skall vissa av dessa behandlas. Några, såsom 

Finansinspektionens föreskrifter är direkta förlängningar av lag, vissa är 

sanktionerade av andra orsaker.  

 

6.1 Finansinspektionen 

Tillsynsplikten och dess innehåll för Finansinspektionen stadgas i MmL 16-

20§§. Av den framgår att Finansinspektionen är övervakande myndighet för att 

MmL efterlevs, att Finansinspektionen samarbetar med andra europeiska 

myndigheter för att motarbeta kriminella handlingar inom området. Samt att 

Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta ärenden som kan härledas till 

andra medlemsstater avseende tillämpningen av lagen till Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Vidare och kanske 

en av de viktigare punkterna är att Finansinspektionen är bedömande 

myndighet inom Sverige för att avgöra vad som utgör marknadspraxis på 

området. 

En av de centrala föreskrifterna är Finansinspektionens föreskrift 2007:16, 

vilken är en förlängning eller snarare implementering av lag (2007:528 )om 

värdepappersmarknaden vilken härrör som tidigare nämnts från MIFID. 

FFFS 2007:16 reglerar den tillståndspliktiga verksamheten för 

värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som bedriver värdepappersrörelse 

och även utländska företag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse inom 

Sverige. Regleringarna berör förhållningsregler för de verksamma bolagen med 

tillstånd utfärdade av Finansinspektionen. Det innebär att de innefattar många 

regler, bland annat kundhantering, informationskrav vid  

investeringsrådgivning m.m. 
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Otillbörlig marknadspåverkan uppkommer i 8 kap. angående "Egna affärer", 

kapitlet tar sikte på anställda inom de tillståndspliktiga bolagen vilka handlar 

för egen räkning. Paragraferna berör institutens skyldighet att ha beredskap och 

hanteringsplaner för om anställda bryter mot MmL. Vidare ställs 

organisatoriska skyldigheter på institutet enligt 6 kap. 9 § att upprätta en 

funktion för regelefterlevnad, i denna funktions uppgifter ingår bland annat att 

säkerställa, genom kontroller och övervakning att institutet följer gällande lagar 

och praxis, däribland MmL. 

FFFS 2007:17 reglerar bland annat de organisatoriska kraven på verksamheten 

för börser och handelsplattformar. I denna återfinns bland annat regleringen i 5 

kap. om "Marknadsövervakning vid en börs", i denna under 11§ hänvisas till 

MmL. Där regleras att börsen säkerställer att övervakningen säkerställer 

efterlevnad av MmL, samt att de rapporteringsregler som återfinns i MmL är 

direkt tillämpliga utifrån FFFS 2007:17. 

I FFFS 2007:17 4 kap 1 § regleras skyldigheten för en börs att tillsätta en 

disciplinnämnd, vilken skall utöva sanktioner över börsmedlemmar vilka inte 

följer börsernas regler. (Däribland MmL).  

Därmed har Finansinspektionen till viss del delegerat ansvaret för sanktioner 

och övervakningen att reglerna efterlevs. I och med det uppstår en risk att 

börsmedlemmen, vilken brutit mot förbudet kan komma att drabbas av 

sanktioner både från börsens egna disciplinnämnd (såsom avstängning, vite 

eller liknande) samt straffrättsliga efterverkningar utifrån MmL.  

 

6.2 Nasdaq OMX Member Rules 

Nasdaq OMX regelsystem är uppbyggt i två delar, dels en generell vilken 

gäller för hela Nasdaq, en specifik vilken gäller för Nasdaq OMX Stockholm - 

Stockholmsbörsen.  

I den senare så stadgas att börsens medlemmar skall vid varje givet tillfälle 

följa gällande rätt inom Sverige (därmed inom hela det geografiska 
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tillämpningsområdet för lagen). För det fallet att någon medlem bryter mot 

svensk rätt eller Nasdaq OMX medlemsregler eller gängse marknadspraxis så 

hänskjuts ärendet till Nasdaq OMX disciplinära kommitté
97

. Den disciplinära 

kommittén har rätt att belasta medlemmen med böter i storleken mellan 100 

000 kronor till 10 000 000 kronor. I de möjliga sanktionsåtgärderna ingår även 

upphörande av medlemskap samt varning. Vidare finns även vissa 

sanktionsmöjligheter för individer som arbetar som registrerade handlare mot 

Nasdaq OMX som handelsplats, d.v.s. olika mäklare på banker och 

värdepappersinstitut vilka handlar via Nasdaq OMX. Sanktionsmöjligheterna 

avseende dessa är begränsade till avstängning för handel samt varning, både på 

individ samt institutionsnivå. 

 

6.2.1 Pareto Öhman och Disciplinnämnden vid Nasdaq 

OMX 

Pareto Öhman AB (PÖ), en del av Pareto Securities, vilket är en 

investmentbank tillika direktmedlem hos Nasdaq OMX fälldes under 2012 för 

flera punkter avseende brott mot Nasdaq OMX regelverk. Bland annat hade PÖ 

begärt makulering av felaktiga order vilka lagts av misstag av en vid bolaget 

anställd mäklare.
98

  

Den aktuella regeln var NMR (Nordic Member Rules?) 4.6.1: 

"Order som läggs i Orderboken, Automatisk matchade avslut och Manuella 

avslut skall återspegla det aktuella marknadsvärdet av ifrågavarande 

Instrument samt utgöra verkliga Order och Avslut." 

Bolaget befanns även skyldigt till att via dess algoritmhandel (se kapitel XxX 

nedan) ha utfört felaktiga order. Algoritmerna var inte korrekt testade innan de 

sattes in direkt i marknaden. De individuella överträdelserna var för sig inte 
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allvarliga nog, men sammantaget ålade Disciplinnämnden PÖ vite med 500 

000 kronor. 

 

6.3 Självreglering 

Temat ökad självreglering inom den europeiska gemenskapen är alltjämnt ett 

aktuellt ämne. Senast i februari 2013 påpekade Fondhandlareföreningen vikten 

av att självregleringen följer med det externa regelverkets utveckling.
99

 

Självregleringen har hittills utvecklas och implementerats relativt väl i svensk 

rätt, den återfinns exempelvis i en form i FFFS 2007:17, 4 kap. vilket avser 

kravet att en marknadsplats skall tillsätta en disciplinnämnd. Inom nämndens 

skyldigheter ligger att behandla disciplinärenden och eventuellt besluta om 

sanktioner, vilka berörts ovan. Det ställs även krav på att en marknadsplats 

skall ha en marknadsövervakning enligt 5 kap. dess arbete går ut på att 

övervaka den egna marknadens efterlevnad enligt tillämpliga lagar. 

Huvudlagen vid denna tillämpning är VPML, men denna hänvisar till ett större 

system av lagar, såsom exempelvis MmL. Även MmL stadgar 

rapporteringsskyldighet för de värdepappersinstitut vilka åtnjuter 

Finansinspektionens tillstånd i enlighet med VPML, att bedriva viss 

värdepappersrörelse. Skyldigheten omfattar de fall som kan misstänkas vara ett 

fall av insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan och innebär att institutet 

måste anmäla vardera sådan brottsmisstanke omgående till Finansinspektionen. 

Exemplen på lagar vilka ställer krav på handlingar och övervakning kan göras 

väldigt lång i sammanhanget. 

Swedsec Licensiering AB utgör ett beskrivande exempel på självreglering. 

Swedsec ansvarar för licensiering av tjänstemän inom främst bank- och 

värdepappersbranscherna vilka ägnar sig åt rådgivning till konsumenter. 

Swedsec erbjuder ett licensieringsprov, numer med olika inriktningar beroende 

på den aktuella tjänsten. Swedsec har möjlighet att utfärda licenser, varna 

                                                           
99

 Sammanfattning EU-reglering, Februari 2013, Svenska Fondhandlareföreningen, Stockholm, 

sida 4 ff. 

 



61 

 

 

 

licensinnehavare samt dra tillbaka licenser. Swedsec ägs av 

branschorganisationen Fondhandlareföreningen. 

 

6.3.1 Självreglering kontra självbelastning 

Vad som utgör en intressant aspekt i sammanhanget självreglering är det i FN-

konventionen
100

 stadgade skyddet mot självbelastning. Dagens aktörer på 

finansmarknaderna är till skillnad från sin historik, till ganska stor del skyldig 

att aktivt utföra vissa handlingar för att leva upp till de krav som 

självregleringen ställer. Såsom rapporteringsskyldigheten vilken nämnts ovan. 

Problematik kan komma att uppstå i vissa fall vad avser självreglering. Låt 

säga att en tjänsteman vid ett institut utför en brottslig handling, såsom en form 

av marknadsmissbruk. Om det är stor sannolikhet att tjänstemannen eller 

institutet fälls för marknadsmissbruk så finns det en påtaglig risk att institutet 

väljer att inte rapportera marknadsmissbruket till behörig myndighet. I och med 

MAR så kommer sannolikt juridiska personer att kunna hållas ansvariga för 

marknadsmissbruksbrott. Dessutom kommer påföljderna sannolikt att höjas 

kraftigt, nuvarande förslag anger 10 procent av föregående års omsättning som 

förslag i dagsläget.
101

 

Denna syn på självregleringen är inte helt oproblematisk, då den kan komma 

att avskräcka från aktivitet eller handling att rapportera för de fallen ett företag 

riskerar så pass stora böter.  
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7 High Frequency Trading 

High Frequency Trading (HFT), vanligen benämnt högfrekvenshandel eller 

algoritmhandel på svenska är ett blandresultat av både den tekniska och 

finansiella utvecklingen. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ramverket 

bakom HFT-handeln, den finansiella har krävt eller i vart fall efterfrågat 

effekterna av handeln. HFT-handel är fortfarande under utveckling men 

omfattningen verkar öka, i USA beräknades algoritmhandeln stå för cirka 73 

procent av den totala handeln på de finansiella marknaderna under 2009.
102

 

Dock bör man skilja något på HFT-handeln samt algoritmhandel, HFT-handel 

innebär normalt sett extremt snabba exekveringar av order via en finansiell 

marknad, strukturen stöds ofta av fysiska lösningar så som konfigurerad 

hårdvara och liknanden. Algoritmhandel innebär att ett förprogrammerat 

datorprogram utför order enligt vissa givna villkor
103

. Dock så utgår vanligtvis 

HFT-handel från premissen att det är just en dator som utför den, då traditionell 

aktiehandel och aktiehandlare inte förmår agera lika snabbt som en dator.
104

 

Utifrån antagandet benämns i det följande båda typerna som HFT-handel.  

Förespråkare för HFT-handeln hävdar ofta att HFT-handeln bidrar med 

likviditet till marknaden, vilket i sin tur bidrar till bättre 

omsättningsmöjligheter av olika värdepapper och således stabilitet i 

marknaderna i stort. 
105

 Motståndare hävdar å andra sidan att HFT-handel är 

främst förbehållet institutionella aktörer, såsom större investmentbanker. 

Effekten av att dessa aktörer ägnar sig åt HFT-handel är enligt motståndarna 

ojämnlika villkor för handeln, marknadsmissbruk vilket är svårt att övervaka 

på grund av dess komplexitet samt oförutsebara effekter på marknaden i form 

av omfattande destabilisering.  

 

Ett välkänt exempel är 2010 års "flashcrash" vilken fick den amerikanska 

samlingsindexet Dow Jones Industrial Average att falla med cirka 9,16 procent 
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inom loppet av några minuter. Bakgrunden är fortfarande inte helt utredd men i 

SEC:s rapport från maj 2011 framgår att det troligen handlade om en kedja av 

reaktioner då en större aktör sålde en ovanligt stor post i S&P 500 index, det 

fick till följd att en rad algoritmer agerade samtidigt på den informationen 

vilket startade en kraftig nedåtgående spiral i marknaden.
106

 

I Finansinspektionens kartläggning under 2011 ansåg åtta av fjorton 

institutionella investerare att likviditeten försämrats i takt med att 

algoritmhandeln uppstått. Vidare ställs återigen krav på marknadens aktörer att 

vara en del av lösningen då marknadsplatserna måste implementera nya 

systemstöd för att övervaka så pass avancerad handel. 
107

 

Som det framgår av kapitlet kring praxis så är det inga institutionella 

investerare som har åtalats för HFT- eller algoritmhandel i dagsläget i Sverige. 

Av det nya förslaget framgår vissa specifika passager gällande just 

marknadsmissbruk artikel 8.3 MAD II;  

 störa eller försena handelsplatsens handelssystem 

 försvåra för någon annan att identifiera genuina order  

 åstadkomma en felaktig eller vilseledande bild gällande utbud och 

efterfrågan i ett finansiellt instrument
108

 

 

Hur denna implementering kommer att gå (tidigast juli 2014) kommer att visa 

sig, men flera parter verkar överens om att mycket hänger på respektive 

marknadsplats förmåga och vilja att stävja det.
109

 Det vill säga en modell för 

incitament utifrån vilka positiva delar marknadsplatsernas agerande kan föra 

med sig, inte i första hand vilka sanktioner de kan drabbas av för det fallet att 

de inte lever upp till regleringen i fråga. 
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8 Rättsekonomisk kommentar 

Som nämnts tidigare i denna framställning är incitamenten för finansiell 

reglering, med marknadsmissbruk specifikt i åtanke; skyddsvärdet för 

investerarna, harmonisering inom den europeiska gemenskapen samt 

effektivisering av marknaderna. Att tendensen till ytterligare lagstiftning och 

utökningen av dess område har ökat de senaste årtiondet framstår som något 

märkligt. Sedan början av 1980-talet har utvecklingen både på svenskt håll och 

även internationellt präglats av avregleringar
110

 (ex. Glass-Steagall Act), 

privatiseringar (ex. avregleringen av börsmonopolet i Sverige). Nuvarande 

tendens verkar inte vara en reversering till tidigare utgångsläge utan snarare en 

hybrid av de båda. Dels införs omfattande unionsgemensamma regler för hur 

de finansiella marknaderna skall fungera, dels förs det löpande ansvaret för 

dess övervakning (ex. marknadsövervakning vid börser) mer och mer över på 

den privata aktören. I ansvaret ingår dels rapporteringsskyldighet om 

misstänkta förehavanden på marknaderna, dels en belastning i form av 

bötesbelopp då ansvaret inte uppfyllts.  

Om andra hälften av 1900-talet i mångt och mycket präglades av idén att 

marknaden reglerar sig själv, utan inblandning från staten. Ser vi möjligen en 

tillbakagång till en slags blandning mellan fri marknad och reglering. Möjligen 

är denna uppfattning för närvarande understödd av de senaste årens finansiella 

kriser som drabbat stora delar av världen. Vad som är nytt i denna regleringsfas 

är dock marknadens ökade uttalade ansvar, troligen räcker det inte med 

branschorgan vilka internt ska lösa problem och brott mot regeleftelevnad. 

Det som kan framstå som problematiskt med denna nya typ av förhållning till 

regleringar och ansvar är att marknadens aktörer troligen arbetar utifrån 

incitament. Med det åsyftas problematiken att en marknadsövervakning skall 

övervaka och reglera de medlemmar av dess börs som de själva har som 

kunder. Förvisso är det en ny modell, vidare används just denna inom den 

europeiska unionen för vissa angivna syften. Men ändock så kan tendensen 

långsiktigt bli olika typer av marknadsplatser, vissa med mer "fri" övervakning 

                                                           
110

 Crew, Parker, 2006, sida 1 ff. 
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och regelefterlevnad. Vissa med strikt regelefterlevnad och övervakning. Det 

kan i sin tur resultera i en "andra klassens" marknad. Dessutom kan det, på 

grund av ökad konkurrens, innebära att kostnaderna för de mer reglerade 

marknaderna blir högre, varför inträdesmöjligheterna och kostnaderna för 

bolagen att noteras på de marknaderna blir så höga att en del mindre bolag 

avstår från notering på de marknaderna. Möjligen kan en sådan tendens redan 

skönjas i USA även idag, men kanske även inom Europa i och med MiFID:s 

uppdelning av MTF- och OTF-plattformar. 
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9 Avslutande kommentarer 

Vad som framgår vid en studie av marknadsmissbruk är de två olika 

huvudproblemens relation till varandra. Det politiskt tunga och lättförståeliga 

insiderbrottet får ofta avsevärt mycket mer utrymme än det ofta tekniskt 

svårförståeliga och något svårförklarliga brottet otillbörlig marknadspåverkan. 

Att Sverige var relativt sent ute med sin lagreglering på området är också svårt 

att förstå. De många tidiga internationella exemplen torde ha haft en viss 

inverkan på den svenska lagstiftningen. Det saknas inte riktigt exempel på 

övergrepp inom de finansiella marknaderna historiskt. 

Åklagaren har i dagsläget ingen bevisbörda för att påvisa att marknaden 

påverkats, vilket möjligen är bra då det ställer mycket höga tekniska krav på 

åklagaren, men man bör nog ställa vissa krav på förståelse för marknadens 

förändring och vilka exakta farerekvisit man bör använda sig av. Möjligen 

tenderar en överanvändning av farerekvisitet i dagens praxis. En översvallande 

majoritet av de dömda har dömts som privatpersoner i samband med 

självkontraheringsbrottet. Detta brott är kanske inte direkt systemhotande i sig 

men om det skulle utföras i ännu större omfattning skulle det förstås kunna 

hota förtroendet för marknaderna. 

Att det föreligger ett marknadsmisslyckande som anledning till att 

lagstiftningen existerar står klart mot bakgrund av exempelvis 

Fermentaskandalen på 1980-talet. Marknaden klarar helt enkelt  inte att reglera 

sig själv till fullo. Därav så krävdes ny lagstiftning på området, vilket även 

tillkom i och med den nya insiderlagen vilken kom 2000. Dock så tillämpades 

den inte särskilt ofta i just fallen avseende otillbörlig marknadspåverkan. Utan 

det är först efter 2005 och MmL som tillämpningen tagit fart. 

Orsakerna till att lagen kom till bygger på följande delar; 

marknadsmisslyckande, oförmåga från marknaden att självreglera samt 

eftersträvande av effektiva och rättvisa marknader. Med det bakomliggande 

syftet att samhällets skyddsvärde för de finansiella marknaderna beror på dess 
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beroende. D.v.s. fri rörlighet för kapital i syfte att stimulera marknaderna i 

stort. 

Dock så framstår det inte direkt som om dagens lagstiftning är helt effektiv, i 

den europeiska gemenskapen råder bland annat kraftig avsaknad av harmoni, 

man kan möjligen förvänta sig vitt skilda påföljder för samma brottsgärning 

inom unionen i dagsläget. Arbetet pågår med att harmonisera och sannolikt kan 

man skymta en högre ambitionsnivå i och med det straffrättsliga direktivet. På 

en svensk nivå framstår det klart att lagstiftningen främst drabbar 

självkontraherande privatpersoner, ofta med relativt små medel och i relativt 

små aktier. 

Sett till andra länder, såsom Finland och Tyskland så verkar ett dubbelspårigt 

sanktionssystem vara att föredra, ur ett normativt perspektiv. Huruvida det 

praktiskt är bättre än den svenska modellen lät utrymmet i denna uppsats inte 

räcka till. 

De största förändringar vilka är att vänta, sett utifrån hur förslagen ser ut just 

nu är följande; ökade krav på självreglering inom marknaderna, höjda 

påföljdsmätningar, ökad harmonisering inom unionen. Troligen kommer det 

främst att drabba institutionella aktörer, såsom HFT- och algoritmhandlare. 

Dock så ställer det relativt höga krav på marknadsplatserna samt 

självregleringen. Vidare kommer det sannolikt att krävas prejudicerande domar 

avseende själva marknadspåverkan för att veta exakt vilken nivå den nya 

regleringen kommer att ligga. Störst genomslag skulle möjligen en prövning av 

MAR (den straffrättsliga förordningen) i Europadomstolen, vilket skulle kunna 

få prejudicerande verkan inom hela unionen. Gärna i ett sammanhang vilket tar 

upp effektfrågan, gärningsbeskrivningen och vad som verkligen konstituerar 

otillbörlig marknadspåverkan och vilka beviskrav som krävs. 
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