
 

 

http://uu.diva-portal.org 
 
 
 
 
This is an author produced version of a paper published in Nordisk 
Tidsskrift for Selskabsret. 
 
 
Citation for the published paper: 
Söderström, Rebecca 
”Algoritmisk handel med aktier: några rättsliga implikationer" 
Tidsskrift for Selskabsret, 2011, Vol. 3 
 
 
Access to the published version may require subscription. 



 1 

 

Algoritmisk handel med aktier – 

några rättsliga implikationer 
 

 

Doktorand i kapitalmarknadsrätt 

Rebecca Söderström 

Uppsala universitet 

 

 

1. Inledning 

 

Handeln med värdepapper har länge hanterats med hjälp av datorer. Den tekniska 

utvecklingen har inneburit stora förändringar på finansmarknaderna. De senaste åren har 

användningen av programvarustyrd aktiehandel ökat kraftigt, särskilt s.k. högfrekvent 

handel.
1
 Datorer kan programmeras utifrån komplexa modeller för att sköta 

aktiehandeln, utan mänsklig inblandning. Vissa matematiska formler, algoritmer, är så 

raffinerade att de kan avläsa aktiemarknaderna och anpassa sina köp- och säljorder för 

att utnyttja minsta mönster och rörelse i ett aktiepris. Den typ av algoritmer som skapas 

för att självmant kunna beräkna marknadsutvecklingen har potential att manipulera 

aktiekurserna på ett för marknaden skadligt sätt. Kritik har därför riktats mot denna typ 

av handel.
2
 Det har exempelvis utretts att algoritmhandeln var en bidragande orsak till 

att New York- och NASDAQ-börserna den 6 maj 2010 plötsligt föll över nio procent på 

några minuter – det största och snabbaste börsfallet någonsin.
3
 Med en adaptiv, dvs. en 

självförändrande och successivt anpassande, algoritmhandel följer således både en risk 

för otillbörlig marknadspåverkan av enskilda marknader och aktörer, samt risk för 

makroekonomiskt ogynnsamma effekter. 

Från rättsligt håll har algoritmisk handel med värdepapper berörts mycket sparsamt. 

I denna artikel vill jag försöka belysa några av de juridiska aspekterna av sådan 

programmerad handel som innehåller självlärande algoritmer (i det följande benämnt 

algoritmisk handel eller algoritmhandel). Till att börja med presenteras nedan 

                                                 
1
 Se bl. a. Steiner, B. Matematiska formler tar över börshandeln, Aktiespararen, 2007/09, 

Hendershott, T. et al. Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? Journal of Finance, 2010/66; s. 1-33. 
2
 Se bl. a. Lee, B. Robothandel måste förbjudas, Dagens industri, 2010-12-02, 

Gardell, C. Marknaden har blivit ett monster, Svenska Dagbladet, 2011-08-09. 
3 
Findings regarding the market events if May 6, 2010, Report of the staffs of the CFTC and SEC to the 

joint advisory committee on emerging regulatory issues, 2010-09-30. 

Madrigal, A. Market Data Firm Spots the Tracks of Bizarre Robot Traders, The Atlantic, 2010-08-04. 

Kirilenko, A. et al. The Flash Crash: The Impact of High Frequency Trading on an Electronic Market, 

Working Paper, Commodity Futures Trading Commission, 2011-05-26. 
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grunddragen i hur algoritmisk handel fungerar samt bakgrunden och syftet med denna 

typ av handel. Därefter, under del tre, kommer jag att identifiera vilka problem 

algoritmisk handel ger upphov till. De lagstiftningsmässiga aspekterna på 

algoritmhandel behandlas i del fyra, varefter jag i del fem diskuterar algoritmisk handel 

ur ett marknadsmissbruksperspektiv. Artikeln sammanfattas i en sjätte och avslutande 

del. 

 

 

2. Bakgrund till algoritmisk handel 

 

Värdepappershandeln på de europeiska finansmarknaderna som sker med hjälp av 

datorer omfattar cirka 40 procent av den totala handelsvolymen. Motsvarande siffra i 

USA är ännu högre, ungefär hälften, och trenden är ökande.
4
 Den programmerade 

värdepappershandeln innefattar olika grader av autonomi i de datoriserade systemen. I 

algoritmiskt programmerad handel innehåller programmen avancerade matematiska 

formler. Dessa formler kan bland annat analysera hur handeln påverkar priserna på 

aktierna, ofta för att kunna genomföra stora transaktioner utan att orsaka 

prisförändringar som leder till paniska köp- eller säljrusher på börsen. Algoritmhandel 

har växt fram på aktiemarknaderna, där den också är vanligast, men den förekommer 

även vid handel med andra standardiserade finansiella instrument såsom hedge-fonder, 

terminer och optioner. Algoritmisk programvara kan fungera både för högfrekvent 

handel, där tusentals aktier köps och säljs varje sekund, och för mer tidskrävande, 

sofistikerade analyser av ekonomiska rapporter, börsresultat och nyhetsflöden.
5
 

Gemensamt är att programvaran är adaptiv på ett mer eller mindre avancerat sätt och är 

självlärande; den utvärderar ”medvetet” sina egna misstag och möjligheter.
6
 Algoritmisk 

handel används företrädesvis av större institutionella investerare, såsom stora 

investmentbanker, pensionsfonder och investeringsbolag.  

Det som sker vid denna typ av algoritmhandel är att programvaran upptäcker 

trender i prisernas rörelser på marknaderna. Med hjälp av datorkapaciteten och den höga 

hastigheten kan allt kortare trendrörelser utnyttjas. Genom sin hastighet kan datorerna 

även ta fram information om andra handlares positioner. Generellt gäller vid aktiehandel 

på börsen att fram tills den tidpunkt en order att köpa eller sälja en aktie ska 

genomföras, kan den som lagt ordern dra tillbaka sin order. Via sitt övertag i hastighet 

kan en algoritm lägga och omedelbart ställa in order. Andra handlare uppfattar dessa 

omedelbart inställda order bara som blinkningar (”flashes”). Genom att lägga en rad 

                                                 
4
 Salmon, F. & Stokes, J. Algorithms take control of Wall Street, Wired Magazine, 2010-12-27. 

5
 Salmon, F. & Stokes, J. Algorithms take control of Wall Street, Wired Magazine, 2010-12-27. 

6
 Walker, D. Algorithmic gymnastics – keeping at least one vault ahead of the rest, Hedge Funds Review, 

juni 2006. 
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order med gradvis sjunkande priser, var och en ovanför rådande marknadspris, fungerar 

algoritmen som ett ekolod och lyssnar av vid vilket pris köpar- eller säljarsidans order 

svarar. På så sätt kan algoritmen kartlägga andra handlares positioner och hela tiden 

ligga steget före; aktier köps till det rådande marknadspriset i vetskap om att andra 

handlare kommer att köpa upp till den avslöjade positionen. Förfarandet sker på 

bråkdelen av en sekund.
7
 De beräknande algoritmerna kan på så sätt designas för att 

skapa artificiella intryck på börsen, som kan leda till att prisbildningen manipuleras. Om 

det sätt algoritmen fungerar skadar marknadsfunktionerna leder algoritmhandeln till 

problem på marknaderna, som kan behöva adresseras rättsligt. I avsnittet nedan görs en 

probleminventering utifrån den potential till kursmanipulation algoritmhandel i detta 

avsnitt beskrivits kunna ha. 

 

 

3. Problem med algoritmhandel 

 

Datoriseringen av finansindustrin har haft ett flertal närmast revolutionerande effekter. 

En uppenbar följd av datoriseringen är den integration av olika marknader världen över 

som präglar den moderna värdepappershandeln. Vidare har ny teknik banat vägen för 

effektivare hantering av risk i det finansiella systemet, inte minst genom 

derivatinstrument som används för att värdera, paketera och distribuera risker. Den 

kanske främsta effekten av datoriseringen är dock möjliggörandet av handel i mycket 

hög hastighet. Det är denna effekt av datoriseringen som utnyttjas i allt högre grad av 

avancerade algoritmer. Syftet är förstås att med datorernas hjälp tjäna så mycket pengar 

som möjligt, genom att hela tiden vara snabbast och smartast.  

Att handeln blir effektivare genom snabbare transaktionsavslut kan vid ett första 

påseende verka vara något positivt för finansmarknaderna i stort. Det finns i sig inget 

problematiskt i viljan till vinstmaximering eller i nya metoder för att samla och tolka 

information på marknaderna. Problemet är de datorprogram som är programmerade med 

algoritmer som fungerar utan en direkt koppling mellan handelsmönster och 

ekonomiska resultat. Sådana algoritmer har inte till syfte att skapa vinster genom de 

transaktioner eller order de lägger, utan målet med handeln är att få andra handlare att 

agera på ett visst sätt. Orderna läggs utan avsikt att genomföras. Algoritmerna kan på så 

sätt skapa kurspåverkande intryck, uppkomna utifrån handelstekniska marknadssignaler, 

vilka helt kan sakna förankring i ekonomiska värden, såsom företagsvärden. 

Typexemplet är vad som i USA kallas ”quote stuffing”, att algoritmer pumpar ut order 

                                                 
7
 Hendershott, T. & Riordan, R., Algorithmic Trading and Information, NET Institute Working Paper No. 

09-08, 2010-06-21, s. 2. 

Flood, J. Adventures in Algorithmic Trading¸ Asset International, 2010-08-05. 

Madrigal, A. Market Data Firm Spots the Tracks of Bizarre Robot Traders, The Atlantic, 2010-08-04. 
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som aldrig genomförs med syfte att ge intryck av efterfrågan och att samla information 

om andra handlares positioner. Sådan nästan obegränsad, högfrekvent handel innebär 

störningar på marknaden, vilka lätt kan filtreras bort av avsändaren men inte lika enkelt 

av andra handlare.
8
 Denna typ av algoritmhandel bidrar till farliga dominoeffekter, 

stärker flockbeteendet på aktiemarknaden och utnyttjar övertaget i hastighet till att 

kamma hem marginalvinsterna som uppstår, gång på gång.
9
 Algoritmhandel som 

utformas på detta sätt blir alltså i någon mening alltid kursmanipulerande, även om det 

säkerligen är mer eller mindre tydligt i själva algoritmen med vilka intryck och på vilka 

sätt andra handlare ska förmås agera. Den viktiga aspekten är dock att algoritmhandel 

där avsikten inte är avslut och där kopplingen mellan vinst och handelsmönster inte 

finns skadar de marknadsfunktioner som bär upp aktiehandeln och på sikt kan minska 

förtroendet hos investerare på finansmarknaderna. 

Algoritmisk programvara har hög komplexitet och prestanda, vilket innebär att 

möjligheterna till mänsklig kontroll av vad som sker vid den datoriserade handeln är 

mycket begränsade. Häri ligger i sig potential till stora problem. Själva syftet med 

kursmanipulation är att vilseleda andra aktörer på marknaden genom att skapa falska 

intryck. Med algoritmisk handel kan den upptäckbara effekten av falska intryck 

minimeras, och ett kursmanipulativt handelsmönster blir mycket svårt att påvisa. 

Signaler som kan registreras vid vanlig handel blir alltför små för att fångas upp av 

börsens egna kontroller och av andra övervakningsorgan. Ett annat problem är 

naturligtvis också risken för att det uppstår fel och misstag i de programmerade 

algoritmerna, vilket kan leda till kedjereaktioner om andra datorer anpassar sin handel 

efter de felaktiga signalerna. Konsekvenserna kan bli oerhört stora på mycket kort tid. 

Att datorstyrd handel är så pass integrerad innebär även att systemrisker kan spridas 

snabbare.  

Den tekniska utvecklingen inom algoritmisk aktiehandel har tagit fart sedan ett 

par år tillbaka och problemen med denna typ av handel har likaså börjat 

uppmärksammas först på sistone. Den bild som tycks delas av såväl marknadsaktörer 

som vetenskapligt verksamma personer, är att de nya programvarustyrda 

handelssystemen inte bara har potentialen utan också i praktiken skapar 

kursmanipulerande effekter.
10

 I ett av Europeiska centralbankens (ECB) yttranden från 

februari 2011 påpekas att högfrekvenshandeln triggar en rad risker för vanlig handel och 

för finansiell stabilitet. Fyra effekter pekas ut av ECB: den extrema kortsiktigheten 

tenderar skapa en osund prisbildning, marknadsinfrastrukturen riskerar belastas av de 

omfattande handelsvolymerna, den likviditet som genereras kan helt plötsligt försvinna 

                                                 
8
 Madrigal, A. Market Data Firm Spots the Tracks of Bizarre Robot Traders, The Atlantic, 2010-08-04. 

9
 Se bl. a. Lee, B. Robothandel måste förbjudas, Dagens industri, 2010-12-02,  

Madrigal, A. Market Data Firm Spots the Tracks of Bizarre Robot Traders, The Atlantic, 2010-08-04. 
10

 Lee, B. Robothandel måste förbjudas, Dagens industri, 2010-12-02, 

Madrigal, A. Market Data Firm Spots the Tracks of Bizarre Robot Traders, The Atlantic, 2010-08-04. 
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vid oväntade stressituationer och de massiva orderna leder till ett system känsligt för 

misstag. De praktiska problem algoritmhandel innebär för dagens aktiehandel innebär 

alltså skada för marknaderna i stort och för enskilda investerare som inte använder 

sådan handel.
11

 

 

 

4. Regulativa åtgärder och otillbörlig marknadspåverkan 

 

En rad åtgärder har vidtagits för att minska den typ av algoritmhandel som stör eller 

manipulerar handeln. I USA är det tillsynsmyndigheten Securities and Exchange 

Commission (SEC) som står för de flesta åtgärder, medan de största förändringarna i 

Sverige har gjorts av börserna själva. Både i USA och i Sverige har ett volatilitetsskydd 

införts som innebär att handelssystemet bromsas automatiskt vid onormala kursrörelser. 

Bromsen är utformad efter en prisrörelse på en viss procent under en viss tid (t.ex. en 

aktiekurs fluktuerar mer än 10 procent inom fem minuter). Andra åtgärder som har 

diskuterats är att kräva att algoritmisk programvara måste ha en ansvarig huvudman, att 

samla information om alla transaktioner i en databas och att införa en särskild 

transaktionsskatt.
12

 I Sverige gäller sedan den 1 juli i år en särskild avgift för 

högfrekvent handel på NASDAQ-OMX.  Med avgiften vill man minska stora order som 

stör andra handlare, och på så sätt öka kvaliteten på börsens handel. 

Flera punktinsatser görs alltså för att förebygga att negativa effekter uppkommer 

genom datoriseringen på världens finansmarknader. Diskussionerna kring 

algoritmhandelns vara eller icke vara har pågått mer eller mindre intensivt i några år och 

särskilt efter djupdykningarna på New Yorks marknader har högljudda protester hörts 

från många håll. Det framstår ganska snart när fenomenet algoritmhandel studeras, att 

de vanliga reglerna och procedurerna inom ramen för marknadsmissbruksbekämpningen 

inte räcker till. Algoritmernas hastighet gör att manipulativa handelsmönster är mycket 

svårupptäckta. Samtidigt måste en stor del av den kursmanipulerande algoritmhandeln 

med nödvändighet falla inom lagens definition av otillbörlig marknadspåverkan. Allra 

helst ska väl då lagstiftningen användas för att komma tillrätta med den problematiska 

delen av algoritmisk handel. Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 

med finansiella instrument (markandsmissbrukslagen), förbjuder insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan. I 8 § definieras otillbörlig marknadspåverkan på följande 

sätt: 

 

                                                 
11

 Europeiska centralbankens yttrande i Europeiska kommissionens offentliga konsultation om översyn av 

MiFID, s. 3. Tillänglig via: 

http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/ecpublicconsultationreviewmifideurosystemcontribution201102en.pdf. 
12

 www.sec.gov. 

Salmon, F. & Stokes, J. Algorithms take control of Wall Street, Wired Magazine, 2010-12-27. 
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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 […] 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. 

 

Det finns en lång rad handlingar på börsen som kan klassas som otillbörliga. Mer 

detaljerade regler kring olika förbjudna marknadspåverkande ageranden finns dels i 

form av riktlinjer från EU-nivå, dels i form av börsernas och marknadsplatsernas egna 

avtalsrättsligt bindande regler för handel.
13

 Ett uppenbart sätt är att sprida falska eller 

missledande rykten på börsen, eller ge ut felaktig information. Ett annat exempel är 

transaktioner som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om priset, 

dvs. tillgång eller efterfrågan på ett finansiellt instrument. Det kan ske genom att 

köparen och säljaren är samma person, som registrerar en transaktion för syns skull, för 

att skapa rörelse på marknaden. En annan typ av otillbörlig marknadspåverkan är 

prispositionering, att en person eller flera personer genom innehav av terminer, optioner 

och andra derivatinstrument skaffar sig en dominerande ställning över priset på 

värdepapper och manipulerar priserna för att derivatkontrakten ska slutas när priset på 

det underliggande instrumentet är som mest fördelaktigt. Gemensamt för alla typer av 

otillbörlig marknadspåverkan är ett uppsåt att manipulera. Handlingarna ska vara 

ägnade att påverka på ett otillbörligt sätt. Alla marknadsaktörer handlar för att göra 

vinst. Detta är huvudskälet till att otillbörligt påverka marknaderna. Vinstmaximering i 

sig skadar inte marknaderna, men däremot är användningen av manipulativa verktyg 

och system skadlig. Otillbörlig marknadspåverkan leder till en konstgjord situation, där 

resultatet inte kunde ha uppnåtts utan den manipulerande handlingen. Prismekanismerna 

på de finansiella marknaderna förvrängs. Andra aktörer på marknaderna blir på ett eller 

annat sätt lurade om förhållandena på marknaderna. 

Som jag beskrivit ovan är det relativt enkelt att föreställa sig scenarion där 

algoritmprogram används för att manipulera aktiekurser. Typiska kategorier av 

otillbörlig marknadspåverkan, såsom att köpa upp stora kvantiteter av en aktie bara för 

att skapa en kursuppgång och därefter sälja av hela innehavet till ett artificiellt högt pris, 

kan enkelt programmeras och utföras kontinuerligt genom datorisering. Både artificiella 

transaktioner och prispositionering kan uppnås med algoritmisk handel. Algoritmer kan 

alltså skapas med förutsättningarna – och, kan det antas, syftet – att utföra otillbörligt 

marknadspåverkande handel. Som jag beskrivit ovan har de kursmanipulerande 

effekterna av algoritmhandel även i praktiken börjat uppmärksammas på 

                                                 
13  

Riktlinjer från CESR (numera ESMA): CESR/04-505b Guidance. 
NASDAQ OMX Nordic Member Rules, Version 1.5, juni 2011. 
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finansmarknaderna. När algoritmisk handel faller inom förbudet mot otillbörlig 

marknadspåverkan uppkommer frågan hur lagstiftningen ska tillämpas. Algoritmhandel, 

och överhuvudtaget höghastighetshandel, har knappt alls problematiserats i den svenska 

rättsliga diskussionen ur ett missbruksperspektiv. Det en angelägen sak att lagstiftningen 

fungerar effektivt på finansmarknaderna. Frågan som behöver besvaras är om förbudet 

mot otillbörlig marknadspåverkan kan omfatta algoritmisk handel, och i så fall hur 

reglerna ska tillämpas på sådana situationer. Jag kommer nedan att peka på ett par 

implikationer ur rättslig synvinkel för problematiken kring algoritmhandel. 

 

 

5. Några rättsliga implikationer 

 

En första tanke om otillbörlig marknadspåverkan och algoritmisk handel rör 

ansvarsfrågan. Vem blir föremål för lagföring när en algoritm har använts för att 

självmant, nästan som en levande robot, utveckla otillbörligt manipulerande 

marknadsanpassning av handeln? Den som konstruerar programvaran kan tyckas ha ett 

ansvar för de tekniskt svårbegripliga funktionerna, alternativt den som beställer att 

programmen byggs. En mer rimlig ansats är antagligen att det finansiella institutet 

(investmentbanken eller fondbolaget, eller en privat handlare) som har använt 

programvaran i sin handel är ytterst ansvarig. Den som utför handeln bör hållas ansvarig 

oavsett om handeln sker på ett automatiserat sätt eller inte. Hur rättsprocessen i 

praktiken ter sig, särskilt frågan om hur uppsåt fastställs, kräver noggrannare studier än 

vad som ryms i denna artikel. De straffrättsliga och processrättsliga aspekterna kring 

algoritmisk handel är intressanta och ger upphov till många frågor, men handlar om – 

som i många situationer – att upptäcka och bevisa brott, i varje enskilt fall.  

Av större principiell betydelse är däremot att analysera algoritmhandel och förbudet 

mot otillbörlig marknadspåverkan utifrån ett marknadsmässigt perspektiv. Den rättsliga 

regleringen av marknaderna följer, och bör följa, hur strukturen för handeln på 

marknaderna ser ut, dvs. vilka grundläggande mekanismer som styr omsättningen av 

aktier och andra finansiella instrument. Även om förutsättningarna för handeln på 

finansmarknaderna har ändrats radikalt i och med bl. a. IT-utvecklingen och den snabba 

globaliseringen, kan man dock tala om handel med aktier och andra finansiella 

instrument – värdepappershandel i vid mening – som en grupp av transaktioner som 

sker enligt särskilda kännetecknande mönster. En viktig första del är att transaktionerna 

sker på en handelsplats, där köpare och säljare kan få kontakt och komma överens om 

villkor och göra avslut. På handelsplatsen vet vanligen inte köpare och säljare vem den 

slutgiltiga motparten blir. Därför krävs clearing, ett system för sammanställning och 

verifikation av alla rättigheter och förpliktelser som uppkommit genom 

handelstransaktionerna. Vidare effektueras betalning för genomförda affärer genom 
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avveckling (settlement). Avvecklingen kan ske genom s.k. nettning, ett 

kvittningsförfarande som gör att antalet transaktioner – och därmed riskerna mellan 

affärsavslut och avveckling – minskar och behovet av likviditet reduceras.
14

  

Handeln på finansmarknaden har alltså vissa kännetecknande drag. Strukturen är, 

även om aktiehandel kan innebära mycket snabba förändringar i innehavspositionerna, 

grundläggande baserad på att transaktioner genomförs via kontakter förmedlade på en 

handelsplats, utifrån överenskomna villkor samt efter clearing och avveckling. Mot 

denna bakgrund är det intressant att studera algoritmhandel. Exekveringen av köp- och 

säljorder sker genom algoritmisk programmering på nanosekunder och kan, som jag 

redogjort för ovan, enkelt bli ett verktyg för kursmanipulation. Med algoritmisk handel 

kan massvis av order läggas för att avslöja andra handlares positioner och på så sätt 

förändra prisnivåer och andra villkor för handeln. Algoritmhandel kan genom sin 

hastighet således utnyttja den lucka som uppstår mellan det att en order läggs och att 

ordern exekveras, dvs. att ett transaktionsavslut uppnås. När villkoren för en transaktion 

ska överenskommas (pris, antal, sort), förutsätts i den vanliga marknadshandeln att de 

slutliga nivåerna baseras på reella ekonomiska värderingar. Den algoritmhandel som 

pumpar ut en stor mängd order för att påverka prisbildningen på aktiemarknaden är 

uppenbart inte förankrad i bedömningar av det faktiska värdet på de finansiella 

tillgångar som är föremål för handeln. Handel som är konstruerad på detta sätt saknar 

alltså koppling till ekonomisk realitet. Programvaran som styr denna typ av högfrekvent 

handel är på det hela taget konstruerad att fungera på ett mycket annorlunda sätt jämfört 

med den vanliga marknadshandeln.  

Den kursdrivande algoritmhandeln ligger alltså långt ifrån den typiska handel som 

olika typer av marknadsregleringar tar sikte på, där transaktionsmönstret utgår från en 

handelsplats med kontakt mellan aktörerna, där ekonomiskt förankrade uppskattningar 

styr villkoren för transaktionerna och där en avsikt att komma till avslut förutsätts. Detta 

gäller även regleringen som avser motverka missbruk på marknaderna. 

Marknadsmissbrukslagstiftningen utgår från situationer där personer medvetet, eller i 

vart fall oaktsamt, agerat för att åsamka ekonomisk eller förtroendemässig skada på 

marknaderna genom att utnyttja marknadens omsättningsmekanismer. 

Marknadsmissbruksregleringen tar fasta på ett antal ageranden som typiskt sett 

signalerar att en aktiekurs manipulerats av en handlare med syfte att vilseleda andra 

handlare på marknaden eller marknaden i stort.
15

 Detta utgör kärnan i problematiken 

med beivrandet av skadlig algoritmisk aktiehandel. Missbruksreglerna kan svårligen 

fånga upp en typ av handel som på ett så grundläggande sätt skiljer sig från de 

transaktionsmönster regleringen utgår från. Sättet att värdera, kategorisera och bedöma 

                                                 
14

 Kågerman, P. 2001, Värdepappersmarknadens regelsystem, Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 24ff. 

Finansinspektionens rapport Clearing och avvecklingsrisker, DNR 02-3436-000, 2002-10-24, s. 4. 
15

 Riktlinjer från CESR (numera ESMA): CESR/04-505b Guidance. 
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huruvida en transaktion eller annat agerande på börsen varit avsett att missleda, utgår 

från helt andra situationer och strukturer än hur algoritmisk handel fungerar. 

Algoritmerna är till sin natur självlärande, adaptiva och har syftet att verka utan att 

synas. Marknadsmissbruk vid vanlig marknadshandel är många gånger mycket svårt att 

upptäcka; än mer svårupptäckt blir det när en algoritm drivit upp en aktiekurs gradvis i 

små steg. Dagens transaktionsbaserade och signalstyrda reglering blir alltför kategorisk 

för att tillämpas på situationer av kursmanipulerande algoritmhandel. Just av denna 

anledning krävs ny kraft i marknadsmissbruksregleringen, och kanske även ett visst 

nytänkande. 

 

 

6. Slutord 

 

Användandet av datorer har på ett fundamentalt sätt förändrat synen på marknader som 

koncept och har ändrat förutsättningarna för aktiehandeln. Det finns anledning att se 

över hur regelsystemet fungerar för kursmanipulerande handel styrd av algoritmisk 

programvara. Reglerna om marknadsmissbruk är svåra att tillämpa vid denna handel, 

eftersom förutsättningarna när en programvara på det sätt som beskrivits sköter handeln 

är helt andra än de som lagstiftningen är uppbyggd på. Regleringen av otillbörlig 

marknadspåverkan utgår från de vanliga transaktionsmönster som kännetecknar handel 

med finansiella instrument. Den typen av algoritmhandel som syftar till att skapa och 

utnyttja handelsbeteenden genom högfrekvent orderplacering och korta innehavstider, 

utan egentlig avsikt att genomföra transaktionerna, faller onekligen inom kategorin 

prispositionering; en form av olaglig otillbörlig marknadspåverkan. Det är uppenbart att 

sådan högst spekulativ handel inte är önskvärd, den skadar marknadsfunktionerna och 

leder till minskat förtroende på finansmarknaderna.
16

  

Flera åtgärder har vidtagits de senaste åren för att komma tillrätta med de negativa 

effekterna av algoritmhandeln. Efter den senaste tidens finansiella turbulens har röster 

höjts som förespråkar en mer omfattande översyn av algoritmhandelns påverkan på 

marknaderna och behovet av eventuell ny reglering.
17

 Att förbjuda all algoritmhandel 

låter sig knappast göras, men kanske kan vissa typer av särskilt skadliga och 

definierbara programvaror tas bort. Tänkbara lösningar kan vara att förhindra skadlig 

algoritmhandel genom nya föreskrifter eller allmänna råd från Finansinspektionen, att 

börsens egna regler kring algoritmhandel utvecklas, eller att en uppförandekod antas och 

får genomslag generellt på marknaderna. Frågan är dock om det inte krävs samlade 

                                                 
16

 Se not 12. Dock finns nya forskningsresultat som indikerar att viss typ av algoritmisk handel kan öka 

finansiell likviditet: Hendershott, T. et al. Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? Journal of 

Finance, 2010/66; s. 1-33. 
17 

Se t. ex. Robothandel på börsen kan regleras, Dagens Nyheter, 2011-08-24. 
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åtgärder på lagstiftningsnivå, en anpassning av hur marknadsmissbruksreglerna 

används, för att verkligen kunna beivra kursmanipulerande algoritmhandel. 

Under 2011 har EU:s värdepappersmyndighet ESMA tillsatt en arbetsgrupp som i 

december 2011 ska lämna en rapport om eventuella åtgärder mot algoritmhandel.
18

 Det 

återstår att se om utredningen leder till nya regleringar och om de åtgärder som hittills 

gjorts av amerikanska tillsynsmyndigheten och vissa börser visar sig tillräckliga. Jag 

tror att ytterligare, och mer enhetliga, krafttag kommer att behövas för att 

finansmarknaderna ska fungera på ett sunt och effektivt sätt. Aktiehandeln idag sker allt 

mindre utifrån traditionella handelsmönster. Det vore därför önskvärt att se över 

tillämpningen av marknadsmissbruksregleringarna, så att de är relevanta för dagens 

datoriserade verklighet. Eller för att citera den amerikanske senatorn Ted Kaufman i 

samband med blixtkraschen i maj 2010: 

  

”Whenever there is a lot of money surging into a risky area, where change in the market is 

dramatic, where there is no transparency and therefore no effective regulation, we have a 

prescription for distaster”
19

. 

                                                 
18

 Arbetsgruppen är en permanent kommitté i ESMA med nummer 82 II-06. Se ESMA Work Programme 

for 2011 and implementation of CESR Work Programme for 2010. Tillgänglig via: 

http://hb.betterregulation.com/external/ESMA%20Work%20Programme%20for%202011%20and%20im

plementation%20of%20CESR%20Work%20Programme%20for%202010.pdf. 
19

 Salmon, F. & Stokes, J. Algorithms take control of Wall Street, Wired Magazine, 2010-12-27. 

http://hb.betterregulation.com/external/ESMA%20Work%20Programme%20for%202011%20and%20implementation%20of%20CESR%20Work%20Programme%20for%202010.pdf
http://hb.betterregulation.com/external/ESMA%20Work%20Programme%20for%202011%20and%20implementation%20of%20CESR%20Work%20Programme%20for%202010.pdf

