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Sammanfattning 
 

Algoritmisk högfrekvenshandel har från att ha varit en ifrågasatt handelsform, blivit ett naturligt 

och accepterat handelsförfarande på värdepappersmarknaden. Handelsformen har emellertid 

endast reglerats genom marknadsmissbrukslagen och marknadsplatsernas självreglering. När 

EU-direktivet MiFID II implementeras i nationell lagstiftning får handelsformen för första 

gången en legaldefinition och kommer således att regleras uttryckligen i svensk lagstiftning. 

 

I uppsatsen klargörs vilken marknadspåverkan och risker handelsformen ger upphov till på den 

svenska värdepappersmarknaden. Handelsformen bedöms medföra en positiv effekt på 

likviditeten i form av minskad spread, ökat orderdjup och kortsiktigt minskad volatilitet. 

Beträffande riskerna bedöms handelsformen vara tillräckligt reglerad i Stockholmsbörsens 

självreglering och i marknadsmissbrukslagen för att riskerna ska bedömas som ringa.  

 

I uppsatsen besvarades även om artikel 17 i MiFID II är en sakenlig reglering avseende 

regleringens syfte och marknadspåverkan. Implementeringen av artikel 17 innebär i praktiken 

att Stockholmsbörsens självreglering blir nationell lagstiftning med skillnaden att sanktioner 

vid överträdelser förstärks. Nuvarande reglering anses som tillräcklig avseende att 

marknadsmanipulativa strategier är förbjudna samtidigt som circuit breakers, order to trade 

ratios och regler beträffande genuina order skyddar marknaden. Samtidigt medför inte artikel 

17 i MiFID II någon ytterligare negativ marknadspåverkan. Följaktligen bedömdes artikel 17 i 

MiFID II som en sakenlig reglering av algoritmisk högfrekvenshandel beträffande dess syfte 

och marknadspåverkan.  

 

Slutligen utreddes om två lagförslag, minimum resting time och forced market making vore 

välbehövliga för värdepappersmarknaden. Lagförslagen minimum resting time och forced 

market making bedömdes orsaka en alltför negativ marknadspåverkan samtidigt som 

lagförslagen i praktiken inte skulle föranleda varken en mer ordnad värdepappersmarknad eller 

underlätta för marknadsövervakningen. Istället för att leda till en mer ordnad och transparent 

marknad skulle lagförslagen medföra att transparensen på värdepappersmarknaden 

försämrades, eftersom investerare som använder algoritmisk högfrekvenshandel skulle flytta 

sin handel till oreglerade marknadsplatser. 

 

 

 



2 
 

Begreppslista 
 

Best execution - Riktlinjer om hur en order ska exekveras på bästa sätt för en 

kunds räkning.  
 

Circuit breakers - Handelsspärr när priset når en viss på förhand bestämd nivå. 

 

Dark pool - Marknadsplats där orderboken är dold. Till skillnad från en reglerad 

marknad där orderboken är synlig (transparent).   

 

ESMA - European Securities and Markets Authority. En självständig 

unionsmyndighet med syftet att stärka investerarskyddet och skapa ordnade 

former för finansmarknaden. 

 

Market maker - Marknadsaktör som placerar likviditet på både köp- och 

säljsidan och således garanterar likviditet i värdepapper. 

 

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive. 

 

MTF - Multilateral Trading Facility. Handelsplats där investerare kan handla 

med varandra under en vanligtvis enklare reglering än på en reglerad marknad.  

 

NMR - Nordic member rules. Nasdaq Stockholms regelverk för medlemmar på 

börsen. 

 

OMXS30 - OMX Stockholm 30. Index för de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. 

 

SAX - Stockholm Automated Exchange. Ett av de första helautomatiska 

handelssystemen i världen. 

 

SEC - Securities and Exchange Commission. Amerikansk tillsynsmyndighet 

över värdepappersmarknaden. 

 

SOR - Smart Order Routing.  

 

VpmL - Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

 

Volatility guards - Handelsspärr när ett värdepappers pris avviker för mycket  

i förhållande till referenspriset. 

 

 
 



3 
 

Innehållsförteckning  
 

1. Inledning................................................................................................................................5 

  1.1. Problembakgrund...............................................................................................................5 

  1.2. Frågeställning.....................................................................................................................6 

  1.3. Syfte...................................................................................................................................6 

  1.4. Metod.................................................................................................................................7 

  1.5. Avgränsningar....................................................................................................................8  

  1.6. Disposition.........................................................................................................................9 

 

2. Algoritmisk högfrekvenshandel.........................................................................................11  

  2.1. Begreppet algoritmisk högfrekvenshandel.......................................................................11 

    2.1.1. Definition av algoritmisk högfrekvenshandel.............................................................11 

    2.1.2. Handelsstrategier vid algoritmisk högfrekvenshandel................................................13 

  2.2. Den historiska utvecklingen.............................................................................................15 

    2.2.1. Lagutvecklingens inverkan.........................................................................................15 

    2.2.2. Teknikens inverkan.....................................................................................................18 

    2.2.3. Handelsformens del av omsättningen på värdepappersmarknaden............................19 

 

3. Marknadspåverkan och risker med algoritmisk högfrekvenshandel............................21 

  3.1. Inledning..........................................................................................................................21 

  3.2. Definitioner......................................................................................................................21 

    3.2.1. Likviditet.....................................................................................................................21 

    3.2.2. Spread..........................................................................................................................22 

    3.2.3. Orderdjup och marknadens återhämtningsförmåga....................................................22 

    3.2.4. Volatilitet....................................................................................................................23 

  3.3. Algoritmisk högfrekvenshandelns påverkan på likviditeten............................................23 

  3.4. Algoritmisk högfrekvenshandelns påverkan på volatiliteten...........................................25 

  3.5. Risker med algoritmisk högfrekvenshandel.....................................................................26 

    3.5.1. Inledning.....................................................................................................................26 

    3.5.2. Quote stuffing.............................................................................................................27 

      3.5.3. Spoofing and layering.................................................................................................28 

    3.5.4. Momentum ignition.....................................................................................................28 

    3.5.5. Front running...............................................................................................................29 

     



4 
 

     

4. Nuvarande reglering av algoritmisk högfrekvenshandel................................................30 

  4.1. Inledning..........................................................................................................................30 

  4.2. Marknadsmissbrukslagen.................................................................................................30 

  4.3. Riktlinjer från ESMA.......................................................................................................32           

  4.4. Självreglering på Stockholmsbörsen................................................................................33 

  4.5. Marknadsövervakning......................................................................................................35 

  4.6. Disciplinnämnden............................................................................................................36 

  4.7. Avgöranden från Stockholmsbörsens disciplinnämnd.....................................................36 

  4.8. Kommentar till nuvarande reglering................................................................................39 

 

  5. MiFID II.............................................................................................................................41 

    5.1. Inledning........................................................................................................................41 

    5.2. Syftet med artikel 17 i MiFID II....................................................................................41 

    5.3. Artikel 17.......................................................................................................................42 

    5.4. Implementeringen av MiFID II......................................................................................44 

    5.5. Är artikel 17 i MiFID II en sakenlig reglering?.............................................................45 

 

6. Regleringsalternativ............................................................................................................48 

  6.1. Bakgrund..........................................................................................................................48 

  6.2. Förslag till reglering.........................................................................................................48 

    6.2.2. Minimum resting time.................................................................................................48 

    6.2.3. Kommentar till minimum resting time........................................................................49 

    6.2.4. Forced market making................................................................................................50                       

    6.2.5. Kommentar till minimum resting time........................................................................51 

  6.3. Slutsatser angående regleringsförslagen..........................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.Inledning 
 

1.1. Problembakgrund  

De senaste tio åren har flera händelser ägt rum som i stor utsträckning påverkat den svenska 

värdepappersmarknaden. Förändringen, som i stort sett endast ägt rum på unionsrättslig grund, 

hade sin början i EU-kommissionens handlingsplan för finansmarknaderna från år 1999. 

Handlingsplanen, som fortfarande är aktuell, är en del i kommissionens arbete med att 

harmonisera EU:s inre marknad och de värdepappersrättsliga reglerna.1 Fram till år 2007 

förelåg det ett börsmonopol på den svenska marknaden. När börsmonopolet avvecklades, till 

följd av det första EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID), 

fragmenterades marknaden, vilket orsakade förändringar i handelsmönster och likviditet. 

Algoritm- och högfrekvenshandel fick exempelvis en stark utveckling och blev vanligt 

förekommande på den svenska värdepappersmarknaden. 

 

Handelsformen var emellertid till en början sedd med skepsis och nyhetsrubriker som ”Robotar 

mot människor på börsen” och “Datorer får börsen att gå helt bananas” var förekommande.2 

Måhända var grunden till medias rapportering okunskap emedan samtida vetenskapliga artiklar 

och den akademiska forskningen stod för en mer nyanserad bild av handelsförfarandet.3 Idag är 

algoritmisk högfrekvenshandel ett vanligt inslag på värdepappersmarknaden och 

handelsformens positiva marknadseffekter är väldokumenterade, även om handelsformens 

konsekvenser alltjämt är föremål för diskussion. 4  

 

För närvarande saknar handelsförfarandet en legaldefinition. Algoritmisk högfrekvenshandel 

är emellertid ingalunda oreglerat. Handelsformen står under börsernas självreglering och 

reglerna beträffande marknadsmissbruk är applicerbara på algoritmisk högfrekvenshandel. De 

osunda handelsstrategier som till viss del är förknippade med algoritmisk högfrekvenshandel 

är således reglerade i såväl nationell lagstiftning som av marknadsplatserna. Det har emellertid 

i studier av värdepappersmarknaden och av aktörer på marknaden lyfts fram, att den 

fragmenterade värdepappersmarknaden och den tekniska utvecklingen har föranlett att 

övervakningen av marknaden har blivit komplicerad. 5 Orsaken är att värdepappershandeln sker 

                                                           
1 KOM(1999)232. 
2 Wrede, Robotar mot människor på börsen. Aftonbladet, Datorer får börsen att gå helt bananas.   
3 Exempelvis, Brogaard, High frequency and its impact on market quality. FI, Kartläggning av högfrekvens- och 

algoritmhandel. 
4 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 14. 
5 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 7. 
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med hög hastighet och i vissa fall över flera marknadsplatser. Samtidigt har lagstiftaren varken 

i nuvarande reglering eller i MiFID II valt att lagstifta beträffande en enhetlig övervakning av 

marknaden. Artikel 17 i MiFID II är istället i stort sett en reglering, i nationell lagstiftning, av 

de regler som redan förekommer på marknadsplatserna. Under processen med att utforma 

direktivet förekom emellertid överläggningar angående andra sätt att reglera algoritmisk 

högfrekvenshandel som emellertid av olika anledningar, inte realiserades i slutversionen av 

direktivet. 

1.2. Frågeställning 

- Vilken marknadspåverkan och vilka risker orsakar den algoritmiska 

högfrekvenshandeln på den svenska värdepappersmarknaden. 

- Är artikel 17 i MiFID II en ändamålsenlig reglering av algoritmisk högfrekvenshandel 

på värdepappersmarknaden, avseende huruvida regleringen uppfyller sitt syfte samt 

vilken marknadspåverkan regleringen medför?  

- Är minimum resting time och forced market making lämpliga sätt att reglera 

algoritmisk högfrekvenshandel? 

1.3. Syfte   

Uppsatsen har fyra syften. Ett syfte är att ge uppsatsläsaren en händelsebeskrivning av vad som 

föranlett att algoritmisk högfrekvenshandel blev ett naturligt inslag på den svenska 

värdepappersmarknaden. Den regulatoriska och teknologiska utvecklingen av 

värdepappersmarknaden behandlas således utförligt i uppsatsen, därtill beskrivs förekomsten 

av handelsförfarandet på den nutida svenska värdepappersmarknaden.  

 

Ett annat syfte är att beskriva vilken marknadspåverkan algoritmisk högfrekvenshandel har på 

den svenska värdepappersmarknaden samt vilka risker som föreligger med handelsformen. För 

att beskriva handelsformens marknadspåverkan förklaras relevanta begrepp som likviditet och 

volatilitet. De exempel från Disciplinnämnden som förekommer i uppsatsen syftar till att ge en 

bild av hur marknadsaktörer kan agera på marknaden och hur överträdelser av 

värdepappersmarknadsrättsliga regleringar sker i praktiken.  

 

Vidare är ett syfte att utreda huruvida artikel 17 i MiFID II är en sakenlig reglering av 

högfrekvenshandel. Med sakenlig åsyftas att regleringen uppfyller sitt syfte samtidigt som den 

inte har en alltför negativ marknadspåverkan på värdepappersmarknaden. Med negativ 
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marknadspåverkan åsyftas att likviditeten i form av omsättning minskar, att kvaliteten på 

likviditeten försämras eller att volatiliteten ökar. Följaktligen förklaras vilken 

marknadspåverkan implementeringen av artikel 17 i MiFID II torde medföra. För att besvara 

frågeställningen analyseras även befintlig lagstiftning. Huruvida artikel 17 i MiFID II är en 

sakenlig reglering bedöms således i en kontext med den befintliga regleringen. 

 

Slutligen är ett syfte att utreda ifall algoritmisk högfrekvenshandel borde regleras på annat sätt 

än vad som föreskrivs i artikel 17 i MiFID II. De valda regleringarna, minimum resting time 

och forced market making, granskas på samma sätt som den kommande regleringen i artikel 17 

i MiFID II.  

1.4. Metod  

För att besvara vilken marknadspåverkan och vilka risker som algoritmisk högfrekvenshandel 

innebär analyseras tidigare studier av värdepappersmarknaden. Studierna kritiseras utifrån 

deras metod och vägs mot varandra för att konstatera handelsformens marknadspåverkan. För 

att besvara uppsatsens övriga frågeställningar används en rättsdogmatisk metod. Enligt 

metoden analyseras rätten genom lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.6  

 

I överensstämmelse med rättskälleläran ges juridiska källor auktoritet som i uppsatsen används 

för att bedöma rättsregler. Lagtexter och lagförarbeten har auktoritet, likaså rättspraxis och 

doktrin.7 I enlighet med rättsvetenskapens krav på empiri används material som både talar för 

och emot framlagda teser, i de fall det förekommer. Således analyseras vad jag anser torde bli 

den faktiska verkan, när rättskällor eller doktrin förmedlar skilda följdriktigheter. I 

framställningen används emellertid inte rättspraxis eftersom det inte förkommer några 

domstolsavgöranden i Sverige beträffande algoritmisk högfrekvenshandel. Istället används 

avgöranden från Stockholmsbörsens disciplinnämnd. Avgörandena används emellertid inte för 

att analysera rätten utan för att exemplifiera och beskriva handelsförfaranden.  

 

Vidare förs normativa resonemang beträffande algoritmisk högfrekvenshandels reglering, både 

vad avser artikel 17 i MiFID II och beträffande lagförslag som inte realiseras genom MiFID II. 

Med normativa resonemang avses att efter följden av regleringen av algoritmisk 

högfrekvenshandel analyserats, förs resonemang om hur lagstiftningen bör utformas.8 Den 

                                                           
6 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
7 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 109. 
8 Kellgren, Normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning s. 3. 
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normativa argumenteringen har rättsekonomiska inslag eftersom ekonomiska följder av 

reglerna diskuteras.9  Det förs följaktligen ett normativt resonemang kring nuvarande och 

kommande regleringar av den algoritmiska högfrekvenshandeln, samt om minimum resting 

time och forced market making.  

 

1.5. Avgränsningar  

Uppsatsen berör endast det svenska rättssystemet och de marknadspåverkningar som artikel 17 

i MiFID II medför för den svenska värdepappersmarknaden. Således utreds enbart den svenska 

lagen som tillkommer till följd av artikel 17 i EU-direktivet. Algoritmisk högfrekvenshandel är 

uppsatsens huvudfokus även om algoritmisk handel ges visst utrymme eftersom algoritmisk 

högfrekvenshandel är att betrakta som en underkategori till algoritmisk handel. Följaktligen 

förutsätter en begreppsförklaring av algoritmisk högfrekvenshandel att algoritmisk handel 

förklaras.  

 

Vidare är analysens huvudfokus kvantifierbara effekter av regleringen. Således fokuseras 

arbetet på regleringens marknadspåverkan i form av omsättning, likviditet och volatilitet. 

Huruvida allmänhetens förtroende för marknaden påverkas av högfrekvenshandelns reglering 

är förvisso intressant men kräver en annan metod och ansats än vad som används i uppsatsen. 

Uppsatsen avgränsas även till att endast undersöka den kvantifierbara marknadspåverkan på 

aktierna på OMX Stockholm 30 (OMXS30). Orsaken är, förutom att tidigare studier har utförts 

på OMXS30, att OMXS30 innefattar aktier med hög likviditet och stor omsättning samt att de 

i större utsträckning är föremål för högfrekvenshandel än vad övriga aktier är. Följaktligen är 

de mindre komplicerade att analysera än vad mindre omsatta aktier är. Mindre omsatta aktier 

är mer känsliga för omsättningspåverkande information som exempelvis företagsnyheter vilket 

medför att det är komplicerat att utreda hur de torde påverkas av kommande reglering. I 

uppsatsen berörs inte huruvida högfrekvenshandel bör förbjudas. Orsaken är att 

högfrekvenshandelns positiva marknadseffekter är så pass konstaterade att jag anser att det 

saknas anledning att undersöka frågeställningen vidare än vad som tidigare har ombesörjts. 

Beträffande minimum resting time och forced market making, är de inte tänkta att vara en 

heltäckande sammanställning av alla olika alternativ som kan tänkas reglera 

högfrekvenshandeln. Orsaken till att minimum resting time och forced market making 

                                                           
9 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 175.  
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analyseras är att de, i samband med antagandet av MiFID II, har förekommit som tilltänkta 

regleringar av algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

Beträffande marknadspåverkan så analyseras endast konsekvensen av artikel 17 i MiFID II, 

minimum resting time och forced market making. Följaktligen analyseras inte andra regler i 

MiFID II eller MiFIR som kan ha en marknadspåverkande effekt, som exempelvis double 

volume caps. 

1.6. Disposition 

 
Inledningsvis i kapitel 2, presenteras läsaren för algoritmisk högfrekvenshandel som begrepp 

och en beskrivning ges hur handelsformen har blivit ett naturligt inslag på den svenska 

värdepappersmarknaden. Avsikten med kapitel 2 är att beskriva vad högfrekvenshandel är, vad 

som är syftet med handeln samt i vilken utsträckning handelsformen förekommer på den 

svenska värdepappersmarknaden.  

 

I kapitel 3 skildras vilken marknadspåverkan som algoritmisk högfrekvenshandel har genom 

att begrepp som likviditet och volatilitet förklaras. Sedermera analyseras vilken 

marknadspåverkan handelsformen har på den svenska värdepappersmarknaden. Vidare 

presenteras de risker och nackdelar som är förknippade med algoritmisk högfrekvenshandel. 

Avsikten är att presentera vilka fördelar som handelsformen för med sig men också de risker 

och nackdelar som kan uppkomma till följd av handelsformen. 

 

I kapitel 4 förklaras den nuvarande regleringen som berör algoritmisk högfrekvenshandel på 

den svenska värdepappersmarknaden. Följaktligen beskrivs relevanta lagrum i 

marknadsmissbrukslagen, riktlinjer från ESMA och självreglering från Stockholmsbörsen.  

Vidare presenteras avgöranden från Stockholmsbörsens disciplinnämnd för att ge några 

praktiska exempel på där algoritmisk handel använts för manipulerande syften. Kapitel 4 

avslutas med en analys av nuvarande reglering. Avsikten med kapitel 4 är att förklara hur 

handelsformen regleras och huruvida nuvarande reglering åtgärdar de risker som förknippas 

med algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

Kapitel 5 innehåller först en genomgång av vad som är lagstiftarens syfte med att införa artikel 

17 i MiFID II. Sedan beskrivs artikel 17 i MiFID II samt hur artikeln kommer implementeras i 

svensk lagstiftning. Kapitlet avslutas med en analys av huruvida artikel 17 i MiFID II är en 

sakenlig reglering av algoritmisk högfrekvenshandel.  
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Slutligen i kapitel 6 presenteras två regleringsalternativ. Regleringsalternativen analyseras 

utifrån deras marknadspåverkan samt huruvida regleringarna minskar risken med algoritmisk 

högfrekvenshandel. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av ställningstaganden. 
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2. Algoritmisk högfrekvenshandel  
 

2.1. Begreppet algoritmisk högfrekvenshandel  
 

2.1.1. Definition av algoritmisk högfrekvenshandel  

 

Algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel saknar för närvarande en legaldefinition 

och är således varken reglerat eller definierat i nationell eller överstatlig lagstiftning. Vid 

införandet av MiFID II kommer emellertid begreppen få en legaldefinition för första gången. 

Begreppen har dock tidigare definierats i olika sammanhang, exempelvis i börsernas 

självreglering. I artikel 4.1.39 MiFID II förklaras algoritmisk handel som: 

 

"algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm 

automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar såsom huruvida ordern ska 

initieras, tidpunkt, pris och kvantitet för ordern eller hur ordern ska behandlas efter 

det att den har lagts, med begränsat eller inget mänskligt ingripande och inbegriper 

inte system som används endast för dirigering av order till en eller flera 

handelsplatser eller för expediering av order utan att några handelsparametrar 

fastställs eller för bekräftelse av order eller bearbetning efter handeln av utförda 

transaktioner."10 

 

Definitionen som förekommer i MiFID II får anses stämma väl överens med den som använts 

tidigare i olika kontexter. Nasdaq OMX Stockholm11 (Stockholmsbörsen) definierar 

exempelvis algoritmisk handel på följande sätt: Registreringar i form av placeringar, ändringar 

eller avbokningar av order i orderboken genom användning av programvara som automatiskt 

genererar beställningar som svar på specifika förprogrammerade faktorer.12 Ett viktigt 

fastställande är att begreppet algoritmisk handel, i detta sammanhang, inte inbegriper de 

automatiska system för orderexpediering som handelsplatserna använder i sin verksamhet. Det 

kan i annat fall leda till begreppsförvirring, i den fortsatta läsningen, eftersom begreppen är nära 

sammankopplade.   

 

Beträffande algoritmisk högfrekvenshandel är det en särskild form av algoritmisk handel. 

Begreppet som nedan förklaras i sin helhet är ett högfrekvenssystem som använder  

                                                           
10 MiFID II artikel 4.1.39. 
11 Hädanefter kallad Stockholmsbörsen, börsen eller Nasdaq i uppsatsen. 
12 Nasdaq NMR s. 10. 
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underliggande algoritmer för att exekvera order på olika förprogrammerade premisser. 

Algoritmisk högfrekvenshandel förklaras i MiFID II på följande sätt:  

"En specifik delmängd av algoritmisk handel är algoritmisk högfrekvenshandel, där 

ett handelssystem analyserar data eller signaler från marknaden med hög 

beräkningshastighet och därefter skickar eller uppdaterar ett stort antal order inom 

en mycket kort tidsperiod som ett resultat av denna analys. Algoritmisk 

högfrekvenshandel kan framför allt innehålla inslag som läggande, generering, 

dirigering och utförande av order som bestäms av systemet utan mänskligt ingrepp 

för varje enskild handel eller order, kort tidsram för fastställande och likvidering av 

positioner, hög daglig portföljomsättning, högt intradagsförhållande mellan order 

och handel och avslutning av handelsdagen med neutral eller nästan neutral 

position. Algoritmisk högfrekvenshandel kännetecknas bland annat av stora 

intradagsmängder meddelanden som utgör order, bud eller annulleringar. När det 

ska fastställas vad som utgör stora intradagsmängder meddelanden, bör hänsyn tas 

till den kund som ytterst står bakom verksamheten, observationsperiodens längd, 

en jämförelse med aktiviteten som helhet på marknaden under perioden samt den 

relativa koncentrationen eller fragmenteringen av aktiviteten. Algoritmisk 

högfrekvenshandel bedrivs normalt av handlare som använder sitt eget kapital för 

handeln, och vanligen innebär den - snarare än att vara en strategi i sig själv - 

användning av sofistikerad teknik för att genomföra mer traditionella 

handelsstrategier, såsom verksamhet som marknadsgarant eller arbitrage."13 

Likt definitionen av algoritmisk handel kan begreppsbestämningen i MiFID II anses stämma 

väl överens med tidigare begreppsförklaringar. Som exempel kan här nämnas Securities and 

Exchange Commission (SEC), en amerikansk tillsynsmyndighet över värdepappersmarknaden, 

som förklarar högfrekvenshandeln och dess aktörer som: 

 

" HFTs are proprietary trading firms that use high speed systems to monitor market 

data and submit large numbers of orders to the markets. HFTs utilize quantitative 

and algorithmic methodologies to maximize the speed of their market access and 

trading strategies"… "HFT employing technology and algorithms to capitalize on 

very short lived information".14 

                                                           
13 MiFID 11 Preambeln pkt. 61. 
14 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 10. 
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European Securites and Markets Authority (ESMA), som är en unionsmyndighet med syftet att 

stärka investerar skyddet och skapa ordnade former för finansmarknaden, förklarar att 

handelsformen är:   

 

”...activities that employ sophisticated, algorithmic technologies to interpret signals 

from the market and, in response, implement trading strategies that generally 

involve the high frequency generation of orders and a low latency transmission of 

these orders to the market. Related trading strategies mostly consist of either quasi 

market making or arbitraging within very short time horizons. They usually involve 

the execution of trades on own account (rather than for a client) and positions 

usually being closed out at the end of the day.”15 

 

Som framkommer av SEC och ESMAs begreppsförklaringar stämmer de överens med den 

definition av algoritmisk högfrekvenshandel som förekommer i MiFID II. 

Vid en första anblick kan emellertid begreppen algoritmisk handel och algoritmisk 

högfrekvenshandel vara svåra att förstå och avskilja från varandra.  

På grund därav följer nedan en närmare förklaring av skillnader i handelsformerna och en 

redogörelse för vad som är typiskt för de strategier som används vid algoritmisk 

högfrekvenshandel. 

 

2.1.2. Handelsstrategier vid algoritmisk högfrekvenshandel 

 

Som konstaterats ovan genom definitionerna, föreligger ett antal skillnader mellan algoritmisk 

handel och högfrekvenshandel. Algoritmisk högfrekvenshandel sker alltid med underliggande 

algoritmer men med skillnaden att handeln utförs med högre hastighet än vid algoritmisk 

handel. Följaktligen är skillnaden mellan algoritmisk högfrekvenshandel och algoritmisk 

handel främst med vilken hastighet handeln sker. Handelsstrategierna är således olika mellan 

algoritmisk handel oh algoritmisk högfrekvenshandel.  

 

Ett typexempel på algoritmisk högfrekvenshandel är en strategi där flertalet köp- eller säljorder 

skickas till olika marknadsplatser med avslutstider i mikrosekunder. 16 Vid denna strategi är 

                                                           
15 ESMA, Guidelines in an automated trading environment. 
16 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 11. 
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avslutstiderna förutsättningen för handelsformen. Strategin fungerar således inte om 

orderläggningen inte sker med hög hastighet. Orsaken till den höga hastigheten är konkurrensen 

mellan marknadsaktörerna om de attraktiva prissättningarna som förekommer på marknaden. 

För att orderläggningen ska ske så snabbt som möjligt investeras det i teknisk utrustning som 

är fysiskt belägen på börsen. För att konkurrera krävs det således investeringar i både mjuk- 

och hårdvara.17 Följaktligen krävs det ett visst kapital för att använda sig av denna strategi.  

 

En annan skillnad mellan algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel är att 

handelsdagen vanligtvis avslutas med neutral position vid algoritmisk högfrekvenshandel.18 

Under handelsdagen hålls vanligtvis positionen i ett instrument i så kort tid som några 

sekunder.19 Följaktligen ligger en högfrekvenshandlare sällan kvar i en position tills nästa 

handelsdag, till skillnad från en algoritmisk handlare. Det anförda utesluter emellertid inte att 

det förekommer algoritmiska handelsstrategier med en neutral position vid dagens 

handelsavslut. Det torde emellertid inte vara ett lika vanligt typexempel på en handelsstrategi 

som när en algoritmisk högfrekvenshandlare avslutar dagen med en neutral position. Likaledes 

förekommer det att en algoritmisk högfrekvenshandlare vid vissa strategier, ligger kvar i en 

position till nästkommande handelsdag.20  

 

En vanligare strategi vid algoritmisk högfrekvenshandel är att använda sig av olika 

arbitragemöjligheter. Vid arbitragestrategier söker aktören efter prisdifferenser på marknaden. 

Som exempel kan nämnas att söka efter prisskillnader mellan derivatinstrument och 

underliggande aktier eller att utnyttja prisskillnader i två aktier vars pris historiskt har stått i 

korrelation.21 

 

Ytterligare en strategi är att använda programvara som analyserar nyhetsrapporteringen. 

Vanligtvis letar programvaran efter särskilda ord i nyhetsrapporteringen som kan föranleda en 

kurspåverkande effekt. Ord som högre, tilltagande, stigande eller ökande utlöser algoritmen 

som skickar en köporder. Det finns även algoritmer som reagerar på andra aktörers 

handelsmönster. Om exempelvis en viss aktör lägger in en stor köporder, kan det signalera att 

köparen har positiv information som påverkar aktiekursen. Högfrekvenshandlaren, vars 

                                                           
17 Jones, What Do We Know About High-Frequency Trading?, s. 10. 
18 MiFID II Preambeln pkt. 61. 
19 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 11. 
20 Jones, What Do We Know About High-Frequency Trading?, s. 5. 
21 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 11. 
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algoritm letar och reagerar efter andra aktörers handelsmönster, hänger då med i 

orderläggningen.22  

 

En annan vanligt förekommande strategi är Market making, även kallad Automated Liquidity 

Provision. I strategin så håller en market maker likviditet23 på både köp och säljsida 

kontinuerligt under handelsdagen.24 En market maker har ålagt sig att ställa likviditet till 

marknaden mot ersättning, både mot köp och säljsidan. Skillnaden som föreligger mellan köp- 

och säljsidan brukar kallas Market maker spread. Ersättningen till market maker utgörs av 

rabatter på handeln och medlemsavgifterna på börsen. En åtskillnad kan här göras mot 

högfrekvenshandlare som inte ålagt sig market making, men som ställer likviditet till 

marknaden, med skillnaden att likviditeten endast tillhandahålls när förutsättningarna för 

högfrekvenshandlaren bedöms som goda.  Det är i detta fall således inget åtagande utan en del 

i en handelsstrategi.25 Exempelvis kan en högfrekvenshandlare lägga, stoppa och byta ut order, 

och således härleda vinster från den föreliggande spreaden26 vid användande av en market 

making strategi.27   

 

2.2. Den historiska utvecklingen  
 

2.2.1. Lagutvecklingens inverkan 

 

Den främsta orsaken till framväxten av algoritmisk högfrekvenshandel är den harmonisering 

av värdepappersmarknadsregleringen som skett inom EU och således, föranlett en reglering av 

Sveriges kapitalmarknad.28  Den regulatoriska process som ligger till grund för 

harmoniseringen av värdepappersmarknadens reglering kan sägas ha sin början i EU-

kommissionens handlingsplan för finansmarknaderna, Financial Service Action Plan (FSAP). 

Handlingsplanens syfte var att förstärka den gemensamma inre finansmarknaden och främja 

EU:s näringslivs konkurrenskraft på den globala marknaden.29 Handelsplanen FSAP är att anse 

som den process som föranledde reformen MiFiD. Direktivet MiFID anger endast det resultat 

som medlemsstaterna ska uppnå men lämnar till själva medlemsstaterna att utforma 

handlingssätt för att uppnå resultaten.30 Följaktligen har ett direktiv inte en omedelbar effekt på 

                                                           
22 Jones, What Do We Know About High-Frequency Trading?, s. 8-9. 
23 Se avsnitt 3.2.1.  
24 Jones, What Do We Know About High-Frequency Trading?, s. 6. 
25 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 13. 
26 Se avsnitt 3.2.2. 
27Goldstein m. fl., Computerized and High-Frequency Trading, s.11. 
28 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 14. 
29 KOM(1999)232 s. 19.   
30 FEUF artikel 288.  



16 
 

den nationella jurisdiktionen vilket är fallet med EU-rättsliga förordningar. Således får EU-

direktiv nationell verkan först när de implementeras i den nationella rätten.31 Motivet med 

MiFID var detsamma som för FSAP, det vill säga att förstärka EU:s finansmarknad genom att 

främja konkurrens på värdepappersmarknaden. Konkurrensen är tänkt att orsaka att 

investeringar kan ske där de är som mest produktiva och ger störst nytta och avkastning.32  

 

MiFID implementerades i svensk lagstiftning den första november år 2007 genom 

ikraftträdande av lag (2007:587) om värdepappersmarknaden (VpmL).33 Innan MiFID infördes, 

förelåg ett börsmonopol i på den svenska marknaden. I och med införandet av MiFID 

fragmenterades värdepappersmarknaden till följd av att direktivet öppnade upp för alternativa 

handelsplatser. Handelsplatser som Multilateral Trading Facility34 (MTF) blev på grund av 

direktivets införlivande en nyhet på den svenska värdepappersmarknaden. En MTF är ett 

handelssystem med flera parter som drivs av en börs eller ett värdepappersinstitut. 

Handelsplatsen står under mindre reglering än vad en traditionell reglerad marknad gör. Från 

början var handelsplatsen tänkt som en alternativ handelsplats för bolag som inte uppfyller 

kraven som ställs på en reglerad marknad avseende noteringsförfarandet och 

värdepappershandel.35 På en MTF kan även handel ske i värdepapper som har sin 

primärnotering på en annan handelsplats. Således kan ett bolag vara noterat på en reglerad 

marknad samt vara sekundärnoterat på en MTF samtidigt.36 MiFID gav således 

värdepappersföretag en möjlighet att upprätta en marknadsplats för multilateral handel37 

Följaktligen kan en aktie handlas för olika priser eftersom den kan noteras på flera 

handelsplatser. I teorin kan således arbitragemöjligheter förekomma mellan ett bolags notering 

på olika handelsplatser.  

 

Införandet av MTF på värdepappersmarknaden kan sålunda anses ha orsakat konkurrens på 

marknaden eftersom en investerare kan välja den handelsplats som har lägst pris för 

värdepappret och lägst transaktionskostnader. En annan konsekvens blev att övervakningen 

försvårades eftersom värdepappershandeln fragmenterades mellan olika handelsplatser.38 

Högfrekvenshandlare har dock inte all sin verksamhet kopplad till en MFT och den reglerade 

                                                           
31 Derlén m.fl., EU-rätt. s. 43. 
32 SOU 2006:50 s. 140.  
33 SOU 2006:50 s. 483. 
34 Multilateralt handelssystem på svenska. 
35 SOU 2006:50 s. 35.  
36 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 14. 
37 SOU 2006:50 s. 87. 
38 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 15. 
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marknaden. Verksamheten sker även på dark pools och OTC-marknader. En dark pool är en 

handelsplats med dold orderbok, således visas inte likviditeten i form av pris eller orderdjup39 

för marknaden på handelsplatsen. Transaktioner som sker på en dark pool redovisas först efter 

att de har utförts. Fördelen med handelsplatsen är möjligheten att genomföra större affärer utan 

att priset påverkas nämnvärt. Om det exempelvis kom till allmän kännedom att en institutionell 

investerare skulle sälja ett större antal värdepapper på en reglerad marknad så hade priset 

vanligtvis sjunkit i takt med att investeraren säljer av tillgången. Om affären istället endast 

redovisas efter den är exekverad, reagerar självfallet marknaden först efter att affären är 

genomförd och redovisad.40 Till följd därav sker ofta större affärer i dark pools, särskilt block 

trades.41 Med block trades avses att transaktionen som sker är förutbestämd mellan parterna 

avseende pris och kvantitet.42 Det är följaktligen oftast bättre att genomföra större affärer på en 

dark pool än på en reglerad marknad.  

 

Algoritmisk högfrekvenshandel har till stor del påverkats av kravet på Best execution (bästa 

orderutförande). Bästa orderutförande innebär att en värdepappersförmedlare, gemenligen en 

bank, mäklarfirma eller liknande ska utföra en värdepappersaffär där affären kan genomföras 

med bästa stadigvarande utfall.43 Med bästa utfall avses här att affären ska nå det bästa resultatet 

som är möjligt med hänsyn till kostnad, pris, transaktionstid etc. Ett undantag från bästa 

orderutförande är utifall värdepappersförmedlarens kund gett specifika instruktioner för 

transaktionen. I de fall där specifika instruktioner har förmedlats till värdepappersförmedlaren, 

ska transaktionen utföras med hänsyn till instruktionerna, även om de inte ger bäst utfall.44  

Eftersom  MiFID möjliggjorde handelsplatser som MTF, orsakade reglerna om bästa 

orderutförande att en värdepappersförmedlare blev tvungen att handla på den handelsplats där 

den specifika affären gav bästa resultat för kunden. Således fordrades och fordras att en 

förmedlare av värdepapper uppsöker den handelsplats där resultatet är den bästa för kunden, i 

de fall där inte särskilda instruktioner till värdepappersförmedlaren har meddelats.45 Som 

framgår ovan har regleringen bästa orderutförande ett ekonomiskt syfte. Det ekonomiska syftet 

är att en investerares order ska få bästa möjliga resultat när den mäklas.46 

                                                           
39 Se avsnitt 3.2.3. 
40 Investopedia, Dark pool. 
41 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 5. 
42 Investopedia, Block trade. 
43 MiFID I artikel 21.1. 
44 SOU 2006:50 s. 378. 
45 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 15. 
46 Ordeberg, The Best There Is?, s. 138.   
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Tillämpningen av bästa orderutförande kan emellertid vara komplicerat. Som Ordeberg anför i 

sin avhandling ”Moreover, they argue that obtaining the best possible execution for one trade 

may actually have adverse effects for the possibility to execute other traders, so that the goal 

of best execution for an individual order need not be compatible with the broader objective of 

best execution in the market as a whole.”47 En affär påverkar kommande affärer som Ordeberg 

skriver, på grund av exempelvis orderdjup och likviditet. En aktiemäklare kan sålunda vara 

tvungen att välja vilken av två samtida order som ska få det bästa utfallet. Det finns i vissa fall 

endast ett bästa orderutförande fastän fler än en affär ska mäklas. 

 

2.2.2. Teknikens inverkan 

 

Det finns flera orsaker till att värdepappershandeln har utvecklats till att till stor del utgöras av 

algoritmisk högfrekvenshandel. Ett viktigt led i utvecklingen är den automatiserade handeln 

vilken idag är ett naturligt inslag på värdepappersmarknaden. Högfrekvenshandelns utveckling 

kan sägas ha sin början i det automatiserade handelssystemet Stockholm Automated Exchange 

(SAX), som var ett av de första helautomatiserade handelssystemen i världen. Handelssystemet 

medförde att aktiehandeln på Stockholmsbörsen blev elektronisk och effektiviserad på så sätt 

att börsmedlemmarna inte längre behövde vara fysiskt närvarande på börsen. Istället hade 

börsmedlemmarna möjlighet att externt koppla upp sig mot SAX och således utföra 

handelsorder elektroniskt.48 

 

Tidigare, innan algoritmisk högfrekvenshandelns intåg på värdepappersmarknaden, var en 

investerare tvungen att handla större volymer via en mäklare som befann sig fysiskt på börsen. 

Vanligen fick mäklaren köpa handelsposter under handelsdagen.49 Orsaken till denna gradvisa 

handel är den marknadspåverkan50 som vanligtvis uppkommer vid större transaktioner. En 

större köporder påverkar orderdjupet i ett värdepapper, vilket leder till en negativ prisutveckling 

för köpare. Priset på ett värdepapper stiger följaktligen på grund av den ökade efterfrågan som 

en större köporder medför.51 Idag förekommer istället algoritmer som identifierar likviditet och 

prisbild och således gör bättre affärer än vad som vanligtvis var möjligt för en aktiemäklare. 

Algoritmisk handel kan således minska transaktionskostnaden vid värdepappershandel, till 

                                                           
47 Ordeberg, The Best There Is?, s. 109. 
48 Nasdaq OMX Stockholm timeline. 
49 Hendershott m. fl., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, s. 2.  
50 Kostnader i anslutning till en orders marknadspåverkan brukar benämnas market impact. 
51 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 9 - 10. 
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följd av att handelsformen minskar en transaktions marknadspåverkan genom att avslut sker 

successivt med hänsyn till kvantitet och pris.52  

 

Sedermera utvecklades SAXESS, som var ett från SAX utvecklat aktiehandelssystem med 

automatisk matchning vid orderläggning när förhållandet mellan pris och volym stämmer.53 

Utöver SAX och SAXESS var INET ett viktigt led i den teknologiutveckling som kom att leda 

till högfrekvenshandel. INET är ett integrerat högkapacitetsystem, där matchningen sker på 

mindre än 250 mikrosekunder. Som jämförelse kan nämnas det tidigare systemet SAXESS, där 

matchningen skedde på 2200 mikrosekunder.54 Sålunda är INET:s orderhantering tio gånger 

snabbare än SAXESS.  Högkapacitetssystemet är även särskilt anpassat för algoritmisk handel, 

vilket innebär att INET är en väsentlig innovation för den algoritmiska högfrekvenshandelns 

utveckling på Stockholmsbörsen.55  

 

Som tidigare förklarats, förutsätter algoritmisk högfrekvenshandel att orderläggningen kan ske 

med extremt hög hastighet. Följaktligen är adekvata system en direkt förutsättning för att 

handelsformen har utvecklats till ett naturligt handelsinslag på börsen. Till följd av kravet på 

Best execution utvecklades handelssystemet till Smart Order Routing (SOR).56 

Handelssystemet SOR är således en funktion för att hitta den bästa tänkbara matchningen av en 

order. I praktiken är SOR en infogad funktion i ett orderläggningssystem som igenkänner och 

styr sedan ordern till den handelsplatsen där utfallet är bäst. Funktionen är en viktig 

förutsättning för algoritmisk högfrekvenshandel på grund av att SOR igenkänner på vilken 

handelsplats som en order kan utföras på bästa sätt.57 För att exemplifiera, innebär SOR att ifall 

Best execution inte är möjligt på den marknadsplats som Stockholmsbörsen tillhandahåller, 

skickas ordern till en extern marknadsplats.58 

  

2.2.3. Handelsformens del av omsättningen på värdepappersmarknaden 

 

Algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel är relativt nya företeelser som gått från 

att vara marginella handelsinslag, till att stå för 50 % av omsättningen på Stockholmsbörsen.59 

Utvecklingen som föranledde intåget, har varit både regulatorisk och teknologisk. I den senaste 

                                                           
52 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 10. 
53 Nasdaq NMR s. 7. 
54 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 18. 
55 Nasdaq NMR s. 5. 
56 Best execution förklaras i avsnitt. 2.2.1. 
57 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 15. 
58 Nasdaq Nordic INET s. 96. 
59 Remissvar Nasdaq, s. 3.  
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kartläggningen från Finansinspektionen, framkommer att de mindre aktörerna har en mindre 

procentuell handel som är högfrekvenshandel, än vad de större aktörerna har. Vissa av de 

mindre aktörerna har tidigare ägnat sig åt algoritmisk högfrekvenshandel för att sedermera 

avveckla den.60 En rimlig förklaring är att tekniken och mjukvaran som fordras för att 

konkurrera på marknaden blivit allt dyrare. Samtidigt ställs allt högre regulatoriska krav på 

säkerhet och tillsyn av den egna verksamheten. Utvecklingen går således mot att mindre aktörer 

blir utkonkurrerade till följd av ökade verksamhetskostnader. Vid tidpunkten för 

Finansinspektionens undersökning svarade en majoritet av de tillfrågade aktörerna att de inte 

använder algoritmisk högfrekvenshandel för egen del, medan den algoritmiska handelns 

omfattning uppgick till 30 - 40 % av den egna handeln.61 För att ge ett exempel på bolag vars 

affärsverksamhet består av högfrekvenshandel, ges här en kort presentation av ett bolag, på den 

svenska värdepappersmarknaden, vars verksamhet huvudsakligen består av 

värdepappershandel. 

 

Ett av de, i svenska media, mest omskrivna bolagen är Pan Capital. Bolaget grundades i 

Stockholm år 1998 via riskkapital från Erik Penser.62 Företaget utvecklade en algoritm kallad 

brytaren. Algoritmen var programmerad till att byta A-aktier till B-aktier. Om aktieslagen 

historiskt differerade, exempelvis mellan två till tio kronor, så ställdes algoritmen in på att sälja 

aktien nära tio kronor och köpa nära två kronor. Algoritmen letade således efter avvikelser från 

de historiska kurserna.63 Bolagets handelsresultat var som mest vinstgivande under finanskrisen 

år 2008, med ett handelsresultat överstigande en miljard. Efter år 2008 har verksamheten 

minskat. En trolig förklaring är den ökande konkurrensen från andra marknadsaktörer, men 

även den regulatoriska utvecklingen på värdepappersmarknaden torde ha inverkat.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 19. 
61 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 21. 
62 Bursell, Risk s. 149. 
63 Bursell, Risk s. 60. 
64 Rex, Guldregn över robothandlare.   
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3. Marknadspåverkan och risker med algoritmisk 

högfrekvenshandel 

 

3.1. Inledning 
 

Den teknologiska och regulatoriska utvecklingen har som konstaterats förändrat 

handelsmönster på aktiemarknaden och bidragit till en sammantaget högre omsättning.65  

Den algoritmiska högfrekvenshandeln och fragmenteringen av värdepappersmarknaden har 

även påverkat värdepappersmarknaden på andra sätt. Som här nedan förklaras, beskriver inte 

omsättningen allt angående värdepappersmarknadens välmående. Det finns således andra 

faktorer som påverkar värdepappersmarknaden. För att förklara vilken marknadspåverkan 

algoritmisk högfrekvenshandel har haft på värdepappersmarknaden, förklaras begreppen 

likviditet, volatilitet, orderdjup och marknadens återhämtningsförmåga. Vidare i kapitlet 

förklaras de risker som är förknippade med algoritmisk högfrekvenshandel och hur de hör 

samman med de strategier som förklarats i avsnitt 2.1.2.  

 

3.2. Definitioner 
 

3.2.1. Likviditet 

 

Likviditet är ett begrepp vars betydelse är beroende av i vilken kontext som ordet förekommer. 

Även när likviditet som begrepp används om värdepappersmarknaden, är det olika företeelser 

och kvalitetsmått som avses.66 När det konstateras att en aktie är likvid avses ofta att den har 

hög omsättning. Orsaken är att omsättningen påverkar huruvida en tillgång kan köpas eller 

säljas på marknaden utan att tillgångens pris påverkas.67 En aktie är således likvid när den går 

att omsätta utan att tillgångens pris påverkas och illikvid när den inte går att omsätta på 

marknaden. Det är emellertid inte endast omsättningen som påverkar huruvida ett värdepapper 

kan omsättas utan prispåverkan. Omsättningen påvisar närmare bestämt, endast om en aktie kan 

omsättas och inte huruvida den kan omsättas utan prispåverkan. För att klargöra om ett 

värdepapper kan omsättas utan prispåverkan krävs att likviditetskvalité förklaras.68 

Kvalitetsmåtten för likviditet delas in i spread, orderdjup och marknadens 

                                                           
65 Hendershott m. fl., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, s. 1. 
66 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 10. 
67 Investopedia, Likviditet. 
68 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 12. 
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återhämtningsförmåga och förklaras tillsammans med volatilitet ingående i kommande 

delkapitel. 

 

3.2.2. Spread 

 

Vilken spread en aktie har spelar stor roll vid bedömningen huruvida ett värdepapper har en 

god likviditet.69 Spread är skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs i orderboken. 

En låg spread signalerar således att det råder liten skillnad mellan vad någon är villig att sälja 

och köpa ett värdepapper för. Enligt ekonomisk teori medför en låg spread att möjligheterna till 

avslut i ett värdepapper är mindre kostsamma.70 Likaledes avses med hög spread att skillnaden 

mellan bästa säljkurs och bästa köpkurs är stor.71 En hög spread medför således att avsluten är 

mer kostsamma än vid låg spread.72 

 

Ett annat sätt att mäta spread kallas effektiv spread. Med effektiv spread avses skillnaden mellan 

mittpunkten emellan bästa säljkurs och bästa köpkurs och det faktiska  transaktionspriset. 

Effektiv spread är i vissa fall en bättre indikation på vilken likviditetskvalité ett värdepapper 

har eftersom att block trades ofta sker inom spreaden och inte endast på spreaden. Att en 

transaktion sker inom spreaden avses att transaktionen sker någonstans mellan bästa köp- och 

säljkurs och att en transaktion sker på spreaden avses att priset antingen är bästa köp- eller 

säljkurs.73 Spreaden tillkännager emellertid inte särskilt mycket om ett värdepappers likviditet, 

ifall inte hur stora volymer som kan handlas beräknas.74 Det är således oväsentligt för 

marknadsaktörerna att spreaden är låg, om det i praktiken inte går att handla några volymer utan 

att prispåverkan blir alltför stor. För att beräkna marknadspåverkande effekter av algoritmisk 

högfrekvenshandel är det således väsentligt att beräkna ytterligare kvalitetsmått på likviditeten. 

 

3.2.3. Orderdjup och marknadens återhämtningsförmåga 

 

Som tidigare konstaterats, för att klargöra om ett värdepapper har god likviditet, krävs att det 

beräknas till vilken volym värdepappershandel kan utföras till ett visst pris. Till vilken volym 

handeln kan utföras till ett visst pris betecknas i sammanhanget orderdjup. Ordet betecknar hur 

                                                           
69 Spread är ett etablerat begrepp i Sverige. Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara ”bredd”. 
70 Shorter m.fl., CRS-rapporten, s. 17. 
71 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 12. 
72 Shorter m.fl., CRS-rapporten, s. 17. 
73 Hendershott m. fl., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, s. 10. 
74 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 12. 
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djupt ned i orderboken en affär kan gå utan att priset påverkas nämnvärt.75 Ett stort orderdjup 

är således förknippat med god likviditetskvalité. 

 

Vid större transaktioner sker dock vanligtvis en prispåverkan även om likviditeten är god 

beträffande orderdjupet. Därav beräknas även marknadens återhämtningsförmåga vid 

likviditetsstudier.76 Med marknadens återhämtningsförmåga avses hur snabbt ett 

värdepappersinstrument återgår till en liknande prisbild, s.k. nytt jämviktspris,  som förelåg 

innan transaktionen ägde rum. Det fordras således för att beräkna marknadens 

återhämtningsförmåga att transaktionen i fråga har en prispåverkande effekt.77 Det är inget krav 

att det nya jämviktspriset är detsamma som innan transaktionen. Beräkningen används, bättre 

uttryckt, som ett mått på hur fort orderboken återfår ett nytt jämviktspris.78 

 

3.2.4. Volatilitet 
 

Volatilitet är ett mått på hur stabil aktiemarknaden är och förklaras som ett mått på ett 

värdepappers prisrörlighet. Hög volatilitet hos ett värdepapper indikerar hög risk på grund av 

att prisbilden inte är stabil.79 Att prisbilden inte är stadig kan indikera att marknaden inte prissatt 

det finansiella instrumentet och att det är osäkert vad marknaden är beredd att betala för 

instrumentet. Av den orsaken är det bättre för marknaden att volatiliteten är låg eftersom det 

signalerar förutsägbarhet och således mindre risk.80  

 

3.3. Algoritmisk högfrekvenshandelns påverkan på likviditeten 
 

Likviditeten i form av omsättning har ökat sedan algoritmisk högfrekvenshandel blev vanligt 

förekommande på värdepappersmarknaden.81 En fråga som uppkommer är emellertid om den 

ökade likviditeten endast beror på handelsformen eller om den ökade likviditeten har skapats 

av andra faktorer som exempelvis låga räntor.82 I en studie på OMX Stockholm 30 (OMXS30) 

framkom att högfrekvenshandeln, särskilt beträffande marknadsgaranterna, främjar likviditeten 

på aktiemarknaden. Marknadsgaranterna stod under de studerade åren 2012 - 2013 för 80 % av 

                                                           
75 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 12. 
76 Brogaard, High frequency and its impact on market quality. 
77 Större transaktioner har vanligtvis en större prispåverkande effekt eftersom de går längre i orderdjupet. 
78 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 12. 
79 Investopedia, Volatility. 
80 Berk, DeMarzo, Corporate Finance, s. 312.  
81 Hendershott m. fl., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, s. 3. 
82 Jones, What Do We Know About High-Frequency Trading?, Abstract. 
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likviditeten och följaktligen kom forskarna fram till att regulatoriska begränsningar av 

högfrekvenshandeln främst skulle påverka market maker strategier.83 

Det förekommer dock studier som visar det motsatta. I Finansinspektionens rapport avseende 

högfrekvenshandeln, angav majoriteten av de bolag som tillfrågades att likviditetskvalitén hade 

förändrats negativt med mindre omsättning som följd. Särskilt beträffande orderdjupet och 

marknadens återhämtningsförmåga ansågs likviditeten försämrad, att endast få avslut i 50–80 

% av den efterfrågade likviditeten var vanligt förekommande. Bolagen i studien var emellertid 

osäkra på om högfrekvenshandeln var orsaken till den försämrade likviditeten och flera bolag 

var av den uppfattningen att likviditeten i Sverige försämrats generellt sett och att likviditeten 

vore sämre utan högfrekvenshandeln. 84  

 

En studie på den amerikanska börsen, visade att den algoritmiska högfrekvenshandeln ökade 

likviditeten för aktier på den s.k. large-cap85 listan. För aktier med mindre börsvärde var 

skillnaden på likviditet obetydlig, vilket emellertid kunde bero på statistisk osäkerhet i själva 

studien.86  

 

Från en annan studie från på den amerikanska värdepappersmarknaden, framkom att 

högfrekvenshandeln tar likviditet i 50.4 % av all handel och ställer likviditet i 51.4 % av all 

handel.87 Likaledes visade en studie på den amerikanska värdepappersmarknaden att 

handelsvolymen hade minskat bland långtidsinvesterare samtidigt som handelsvolymen ökade 

för institutionella investerare, på grund av att ordermatchningen försämrats för 

långtidsinvesterare. Förklaringen är emellertid inte så enkel att högfrekvenshandeln direkt 

orsakade den försämrade likviditeten. Den minskade likviditeten antogs främst ha minskat till 

följd av att privatpersoners aktieägande generellt sett minskat till följd av finanskrisen i slutet 

av 2000-talet.88 En annan tänkbar anledning till den försämrade likviditeten är att likviditeten 

fragmenterats mellan olika marknadsplatser, vilket även möjligen kan förklara 

likviditetsförändringen i Europa.89 Konsekvensen av försämrad likviditet och 

återhämtningsförmåga är att värdepappershandeln flyttar till dark pools, vilket redan är vanligt 

                                                           
83 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 38. 
84 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 22. 
85 Med large-cap avses här bolag med ett börsvärde på över fem miljarder amerikanska dollar. 
86 Hendershott m. fl., Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, s. 3. 
87 Brogaard, High frequency and its impact on market quality, Abstract.  
88 NBIM, Discussion Note s. 3. 
89 NBIM, Discussion Note s. 4. 
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förekommande med block trades, eftersom större order på dark pools har lägre 

marknadspåverkan än på handelsplatser med synliga orderböcker.90  

 

3.4. Algoritmisk högfrekvenshandelns påverkan på volatiliteten 
 

Påverkan på volatiliteten har varit ett av argumenten för att högfrekvenshandel har en positiv 

marknadseffekt. Studier har visat att handelsformen orsakat att volatiliteten minskat på 

värdepappersmarknaden.91 Likaledes var marknadsaktörerna i Finansinspektionens 

kartläggning av den uppfattningen, med några undantag, att volatiliteten i vart fall inte ökat till 

följd av högfrekvenshandeln. I den mån volatiliteten ökat bedömdes orsaken bero på allmän 

osäkerhet på aktiemarknaden och möjligen dåligt utformade algoritmer.92   

 

Vid en studie beträffande högfrekvenshandelns volatilitetspåverkan på OMXS30, undersöktes 

huruvida marknadsgaranter och andra mer opportunistiska högfrekvenshandlare påverkade 

volatiliteten. I studien fann forskarna att högfrekvenshandlarna var relativt mer aktiva i handeln 

i de mindre aktierna i OMXS30, med lägre likvida orderböcker.93 I de mer likvida aktierna var 

det främst högfrekvenshandlare med market maker strategi som var aktiva.94 

Beträffande volatiliteten kom studien fram till att både marknadsgarantstrategier och även andra 

mer aggressiva strategier kortsiktigt minskade volatiliteten i OMXS30.95 I Finansinspektionens 

kartläggning av högfrekvenshandeln gav marknadsaktörerna en skiftande bild av 

handelsformens påverkan på volatiliteten. Fyra av 24 tillfrågade bolag ansåg att volatiliteten 

inte hade påverkats av högfrekvenshandeln. Fyra andra bolag ansåg att volatilitet i marknaden 

inte endast förändrats till följd av högfrekvenshandeln, utan att den ökade volatiliteten delvis 

även berodde på marknadens osäkerhet till följd av omvärldsfaktorer.96 Tre andra tillfrågade 

bolag ansåg att högfrekvenshandel ökade volatiliteten vid extrema kurssvängningar.97 Således 

bedömde bolagen att högfrekvenshandeln ökade volatiliteten när den redan var hög.  

 

De tillfrågade bolagen i Finansinspektionens studie på värdepappersmarknaden gav således en 

skiftande bild av hur algoritmisk högfrekvenshandel påverkat volatiliteten. Det går följaktligen 

inte av studien att konstatera huruvida volatiliteten påverkats av algoritmisk 

                                                           
90 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 5.   
91 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 9.   
92 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 22. 
93 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 20. 
94 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 28. 
95 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 38 - 39. 
96 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 9. 
97 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 10. 
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högfrekvenshandel. Av studien på OMXS30 framkom att volatiliteten minskade kortsiktigt till 

följd av handelsformen. Även att det inte på den svenska värdepappersmarknaden konstaterats 

att algoritmisk högfrekvenshandel påverkar volatiliteten negativt har det i preambeln till MiFID 

II lyfts fram att det finns en risk att algoritmisk högfrekvenshandel kan höja volatiliteten vid ett 

redan osäkert marknadsklimat.98 

 

3.5. Risker med algoritmisk högfrekvenshandel 
 

3.5.1. Inledning 

 

Förutom att vara likviditetspåverkande har ett antal risker identifierats med algoritmisk 

högfrekvenshandel. En risk är om handelsformen bedöms ge alltför stora fördelar för de 

marknadsaktörer som använder sig av algoritmer och högfrekvenshandel.  För att citera Haim 

Bodek ”Metaphorically speaking, if the market was a chess board, HFTs were using queens, 

rooks, knights and bishops. In contrast, traditional investors weren´t even using pawns - they 

were using checkers pieces.”99 Det torde inte råda någon tvekan om att i fall marknadsaktörer 

får en sådan bild av handelsformen. så kommer investerare att flytta sin handel från den 

reglerade värdepappersmarknaden. Oreglerade handelsplatser kan således bedömas som mer 

attraktiva marknader än reglerade marknader till följd av att förtroendet minskar.100  

 

Ett exempel på en alternativ handelsplats är den av Credit Suisse101 startade handelsplatsen light 

pool, som i själva verket var en dark pool med fyndig benämning.  Handelsplatsen lyftes fram 

som en handelsplats för långsiktiga investerare där opportunistiska investerare och 

högfrekvenshandlare skulle nekas inträde.102 I realiteten förbjöds vissa aktörer som använde 

SOR algoritmer att verka på handelsplatsen samtidigt som vissa osunda handelsstrategier 

förekom.103 Historien om Credit Suisse handelsplats avslutades med att 84.3 miljoner dollar 

erlades i böter till SEC och den 18 november 2016 stängde Credit Suisse handelsplatsen.104 

Allmänhetens eventuellt minskade förtroende för aktiemarknaden kommer inte behandlas mer 

utförligt i uppsatsen. Jag önskar dock uppmärksamma att problematiken förekommer, måhända 

främst beroende på den bild som media har förmedlat om algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

                                                           
98 MiFID II, Preambeln pkt. 62. 
99 Bodek, The problem with HFT s. 13. 
100 MiFID II, Preambeln pkt. 62. 
101 Credit Suisse är en internationell schweizisk storbank/finansbolag. 
102 SEC, In the matter of Credit Suisse, s. 3. 
103 Levin, Dark pools turned out to be really murky. 
104 McCrank, Lights out for Credit Suisse´s ´light pool´stock trading venue. 
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På värdepappersmarknaden i Sverige har quote stuffing, spoofing and layering, momentum 

ignition och front running påvisats som osunda handelsstrategier som kan förekomma vid 

högfrekvenshandel.105 Vissa marknadsaktörer har ansett att last minute withdrawal förekommer 

på den svenska värdepappersmarknaden. Handelsstrategin last minute withdrawal innebär att 

lagda order tas bort i call-förfarandet precis innan matchning sker.106  

 

Strategierna spoofing and layering och momentum ignition syftar till att kortsiktigt påverka 

prissättningen på värdepapper. För att förstå strategierna krävs således viss förståelse 

beträffande hur värdepapper prissätts. Kort angivet styrs ett värdepappers prissättning på längre 

sikt, huvudsakligen av den avkastning som investeringen ger. I den dagliga handeln på 

värdepappersmarknaden styrs emellertid prissättningen främst av tillgång, efterfrågan och 

spekulation.107
 Handelsstrategierna quote stuffing, spoofing and layering, momentum ignition 

och front running förklaras närmare i kommande delkapitel.  

 

3.5.2. Quote stuffing 

 

Quote stuffing är en strategi där större order skickas till marknaden för att sedermera snabbt 

återkallas. Konkurrenterna översvämmas således med order som måste bearbetas vilket medför 

att det blir svårt att tolka informationsflödet som dessa order medför.108 Ett syfte med quote 

stuffing är att antingen skapa en falsk prisbild, som en dark pool handlare sedan använder som 

referenspriser i sin handel eller att göra handeln långsammare så att handel på inaktuell 

prissättning möjliggörs.109 Handelsstrategin förutsätter således användandet av algoritmer och 

högfrekvenshandelsprogram eftersom marknadsåtgärderna sker med hög hastighet. 

Följaktligen är det endast större algoritmiska högfrekvenshandlare som kan använda strategin. 

 

I Finansinspektionens kartläggning av högfrekvenshandeln, svarade fem av de tillfrågade 

bolagen att de upplever fördröjningar till följd av hög ordertrafik, en majoritet av bolagen ansåg 

emellertid att handelssystemen var välfungerande även vid extremt hög ordertrafik.110   

 

 

 

 

 

                                                           
105 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 5.   
106 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 20. 
107 Nasdaq, Vad bestämmer priset på aktier. 
108 Investopedia, Quote stuffing. 
109 NBIM, Discussion Note, s. 10. 
110 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 7. 
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3.5.3. Spoofing and layering 

 

Spoofing är en företeelse där en aktör under kort tidsintervall lägger en värdepappersorder och 

snabbt drar tillbaka den. Syftet med orderläggningen är inte att dessa order ska exekveras. 

Motivet är att fylla orderbooken för att ge falsk information om ett finaniellt instruments 

efterfrågan. Förfarandet kan vara marknadspåverkande eftersom marknadens uppfattning om 

utbud och efterfrågan förändras. Många aktörer baserar sina handelsstrategier på uppfattningen 

om prisnivån på olika instrument. En aktör kan till exempel använda en algoritm som är 

utformad att köpa när köporder är fler än säljorder och vice versa. Om order som aldrig är tänkta 

att exekveras läggs, får alltså aktörerna felaktig information att agera på vilket vilseleder 

marknaden. Exempel på spoofing kan vara att en mindre order placeras, med syfte att den ska 

exekveras, på ena sidan av orderboken. Samtidigt placeras en större order på andra sidan av 

orderboken, men som snabbt dras tillbaka. Den stora värdepappersordern är här endast tänkt att 

påverka prisbilden och vilseleda motparten.111  

 

Layering är en mer specifik form av spoofing.112 Strategin går ut på att placera flera order långt 

ifrån den rådande bästa säljkursen eller köpkursen. Syftet är att orsaka en falsk bild av ett 

finansiellt instruments likviditet och prisbild. Flera lägre säljorder ger intryck av att priset är på 

väg att falla, vilket orsakar att även andra aktörer sänker sina priser. Följden blir att investeraren 

kan köpa till lägre pris än vad som annars hade varit möjligt. Likaledes ger flera köporder 

intrycket att priset är på väg att stiga till följd av ökad efterfrågan. I andra fall kan investeraren 

även sälja värdepapper innan det förevarande prisfallet och sedermera köpa tillbaka till ett lägre 

pris.113 

 

3.5.4. Momentum ignition 

 

Momentum ignition är en handelsstrategi som syftar till att orsaka en prisökning i ett visst 

intstrument med motivet att förleda andra algoritmiska handlare att handla till ett dyrare pris. 

Det är således en artificiell prisökning med handelssyftet att trigga upp kursen och sedermera 

sälja dyrt till andra algoritmiska handlare.114 I praktiken läggs ett antal order på ett finansiellt 

instrument för att förstärka en pågående eller starta en pris-trend. När de andra aktörerna har 

följt med trenden vänds positionen.115 Förfarandet har vissa likheter med pump and dump och 

                                                           
111 Canellos m.fl., The law surrounding spoofing, s. 1.  
112 Malhotra, Flash crash course: What is layering? 
113 Canellos m.fl., The law surrounding spoofing, s. 1. 
114 Bajpai, Strategies And Secrets of High Frequency Trading (HFT) Firms. 
115 FI, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, s. 5. 
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spoofing eftersom syftet är att skapa en artificiell prisbild av ett finansiellt instrument. Till 

skillnad från pump and dump ges emellertid inga positiva uttalanden med manipulationssyfte. 

Ett vanligt förfarande vid pump and dump är nämligen att försköna bilden av bolagets 

ställning och framtidsutsikter via forum- eller blogginlägg.116 Vid momentum ignition är det 

istället själva orderflödet som syftar till att påverka andra marknadsaktörer. Skillnaden från 

spoofing är att prisbilden inte direkt manipuleras, istället förändras prisbilden av att flertalet 

aktörer handlar i en manipulerad trend.  

 

3.5.5. Front running 

 

En annan osund handelsstrategi som har identifierats som risk med algoritmisk 

högfrekvenshandel är front running. Handelsstrategin är att skicka mindre order för att hitta 

större order som är dolda för marknaden. Syftet är att få information om kommande större 

affärer som har en prispåverkande effekt och således få möjlighet att agera innan andra 

marknadsaktörer. När väl en större order upptäcks, köper högfrekvenshandlaren upp 

värdepapper med följden att kursen drivs upp.117 

 

Begreppet front running förekommer även i sammanhang som inte innefattar 

högfrekvenshandel. Begreppet syftar vanligtvis på när en aktiemäklare använder information 

om en klients order till att handla för egen eller annans räkning innan klientens order 

exekveras.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Investopedia, Pump and dump. 
117 Brogaard, High frequency and its impact on market quality, s. 21. 
118 Prop. 2004/05:142, s. 55. 
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4. Reglering av algoritmisk högfrekvenshandel 
 

4.1. Inledning 
 

Algoritmisk högfrekvenshandel regleras för närvarande inte uttryckligen i nationell 

lagstiftning. Det förekommer inte heller några domstolsavgöranden där investerare som använt 

algoritmisk högfrekvenshandel varit föremål för en domstolsprocess beträffande 

marknadsmissbruk. Handelsförandet står emellertid inte utan reglering och översyn. Som 

kommande delkapitel visar, regleras algoritmisk högfrekvenshandel i både självreglering och 

svensk nationell lagstiftning. Kapitlet avslutas med en analys av algoritmisk 

högfrekvenshandels nuvarande reglering.  

 

4.2. Marknadsmissbrukslagen 
 

Handelsförfarandet algoritmisk högfrekvenshandel är, likt all värdepappershandel på 

värdepappersmarknaden, reglerat genom lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på 

värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen). Marknadsmissbrukslagen tillkom till 

följd av marknadsmissbruksdirektivet, vilket är ett EU-direktiv avseende straffrättsliga 

påföljder för marknadsmissbruk.119 Sverige har sedan år 1971 reglerat insiderhandel för att 

motverka insiderbrott.120 Beträffande marknadsmanipulation infördes lagbestämmelser först i 

början av 1990-talet genom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.  

 

Idag regleras insiderbrott genom 2 kap. 1–3 §§ marknadsmissbrukslagen. Beträffande 

algoritmisk högfrekvenshandel är 2 kap. 1 § främst av intresse. Enligt 2 kap. 1 § 

marknadsmissbrukslagen, döms den för insiderbrott som har insiderinformation och för annan 

eller egen räkning förvärvar eller avyttrar, på värdepappersmarknaden, det finansiella 

instrument som informationen rörde, eller ändrar eller återkallar en order avseende det 

finansiella instrumentet. Enligt 1 kap. 4 § marknadsmissbrukslagen är insiderinformation; 

sådan information som anges i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen. Artikel 7 i 

marknadsmissbruksförordningen är för omfattande för att förklaras i sin helhet men 

insiderinformation är i artikeln framställd som; information av specifik natur som inte har 

offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera 

finansiella instrument och som, om informationen gjordes offentlig, skulle ha en väsentlig 

inverkan på instrumentets pris eller på relaterade derivatinstrument.121  

 

                                                           
119 Marknadsmissbruksdirektivet. 
120 Prop. 2016/17:22. s. 55.  
121 MAR artikel 7. 
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Enligt 2 kap. 1 § marknadsmissbrukslagen avses med insiderbrott även att med råd föranleda 

någon annan att förvärva eller avyttra ett finansiellt instrument som personen som ger rådet har 

insiderinformation om. Även den som följer rådet genom handel på värdepappersmarknaden 

begår insiderbrott. Straffet för insiderbrott är fängelse i högst två år. Vid grovt insiderbrott är 

straffskalan fängelse mellan sex månader och sex år. Vid ringa överträdelse döms 

gärningsmannen inte till ansvar.  

 

Marknadsmanipulation regleras i 2 kap. 4 § marknadsmissbrukslagen och förklaras som:  

 

”För marknadsmanipulation döms 1. den som genomför en transaktion, lägger en 

order eller annars agerar på ett sätt som ger falska eller vilseledande signaler 

avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument eller spotavtal 

avseende råvaror som relaterar till instrumenten, 2. den som genomför en 

transaktion, lägger en order eller annars agerar på ett sätt som låser fast priset på ett 

eller flera finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till 

instrumenten, på en onormal eller konstlad nivå, 3. den som genomför en 

transaktion, lägger en order eller annars agerar på ett sätt som påverkar priset på 

finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till 

instrumenten, genom att utnyttja falska förespeglingar eller andra slag av 

vilseledande eller manipulationer, 4. den som sprider information som ger falska 

eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella 

instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, eller 

som låser fast priset på ett eller flera sådana instrument eller spotavtal på en onormal 

eller konstlad nivå, eller 5. den som sprider falska eller vilseledande uppgifter, 

tillhandahåller oriktiga eller vilseledande ingångsvärden eller på annat sätt 

manipulerar beräkningen av ett referensvärde. Straffet är fängelse i högst två år. 

Om brottet med hänsyn till omfattningen av manipulationen, gärningsmannens 

ställning eller övriga omständigheter är grovt, döms för grov 

marknadsmanipulation till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Om 

gärningen är ringa döms det inte till ansvar.” 

 

Som framkommer av lagrummets lydelse avses med marknadsmanipulation förfaranden som 

ger vilseledande signaler om pris, tillgång och efterfrågan på finansiella instrument. Om det 

finns legitima skäl för förfarandet eller om förfarandet stämmer överens med marknadspraxis 

på den handelsplats som handeln utförs på är ett beteende som ger vilseledande signaler om 

pris, tillgång och efterfrågan inte att anse som marknadsmanipulation. En skillnad mellan 
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marknadsmissbruksförordningen och marknadsmissbrukslagen är att den svenska lagen består 

av s.k. effektrekvisit till skillnad från förordningen. I marknadsmissbruksförordningen omfattas 

även förfaranden som är ägnade att eller kan förväntas att ge vilseledande signaler om pris, 

tillgång och efterfrågan på finansiella instrument.122  

 

4.3. Riktlinjer från ESMA 
 

En betydande aktör för värdepappersmarknadens regulatoriska utveckling är European 

Securities and Market Authority (ESMA). ESMA är en självständig unionsmyndighet som har 

till uppgift att bidra till stabilitet på unionens finansiella marknad samt att skydda investerare 

på värdepappersmarknaden.123 Finansinspektionen likställer ESMAs riktlinjer med ESMAs 

allmänna råd. Således ska riktlinjerna tillämpas av dem som omfattas av riktlinjerna beträffande 

algoritmiska och elektroniska handelssystem för handel med värdepapper.124 

Myndigheten utgav år 2012 åtta riktlinjer beträffande algoritmiska och elektroniska 

handelssystem för handel med värdepapper. ESMAs avsikt var att tillförsäkra en lika och 

konsekvent tillämpning av MiFID i medlemsländerna vad avser algoritmisk handel, sponsored 

access och direct market access. Med direct market access avses, likt sponsored access, att 

medlemmar på börsen via sitt konto, har möjlighet att uppställa direkt tillträde till marknaden 

för sina kunder. I praktiken innebär det att en aktör via en börsmedlem direkt kan handla på 

handelsplatsen som medlemmen tillhör. 

 

De två första riktlinjerna reglerar att investerare, reglerade marknader och MTF ska 

tillhandahålla välutvecklade system för den specifika handel som utförs på handelssystem. Med 

välutvecklade system avses att handelssystemen är stabila nog att garantera den algoritmiska 

handelns regelbundenhet och ska således klara av ett högt ordertryck på marknaden. Börser och 

MTF ska även ha specifikt utformade regler för en rättvis och välordnad handel med de 

finansiella instrument som handlas på marknadsplatsen, vilket framkommer av den tredje 

riktlinjen.  

 

Den fjärde riktlinjen reglerar att investerare som använder algoritmisk handel ska följa MiFiDs 

regler och annan lagstiftning beträffande algoritmisk handel. Marknadsmanipulation regleras 

av följande två riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska en reglerad marknad och MTF uppställa regler 

för att upptäcka marknadsmanipulation. Handlarna ska å sin sida ha regler för att förhindra 

                                                           
122 Prop. 2016/17:22. s. 72–73.  
123 ESMA, Who we are. 
124 Jesperson, PM till Finansinspektionen. 
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marknadsmanipulation på värdepappersmarknaden. Riktlinjerna åtta och nio stadgar att 

handelsplatserna beträffande sponsored access och direct market access ska utforma 

handelssystem som avvärjer att handeln störs av utomstående part eller bidrar till 

marknadsmanipulation samt även att investerare själva är ansvariga för handel via sponsored 

access och direct market access.125  

 

4.4. Självreglering på Stockholmsbörsen 
 

Börsens självreglering är lagstadgad i 13 kap. 2 § VpmL. Enligt lagrummet tvingas en börs att 

ha en övervakande självständig funktion med adekvata befogenheter och resurser för att 

fullgöra börsens lagstadgade skyldigheter. De skyldigheter som åsyftas är, enligt 14 kap. 7 § 

VpmL, att börsen ska övervaka att deltagarna följer de krav som gäller för 

värdepappershandeln. Vidare att övervaka att de finansiella instrumenten handlas rättvist, 

välordnat och effektivt, samt beträffande överlåtbara värdepapper, att de är fritt överlåtbara, 15 

kap. 2, 9 §§ 15 kap. VpmL. Slutligen ska börsen övervaka handeln och kursbildningen på börsen 

samt övervaka att handeln sker enligt god sed på värdepappersmarknaden och i 

överenstämmelse med lagregleringarna, 13 kap. 7 § VpmL. Övervakningen gäller även 

angående att emittenterna upprättar regelbunden finansiell information som de är ålagda enligt 

lag, 16 kap. 13 § VpmL. Stockholmsbörsen har utvecklat egna regler för emittenter och 

deltagare som har verksamhet kopplat till börsen, i sin funktion är reglerna ett avtal som 

medlemmarna och emittenterna har ålagt sig att följa.126 Vid överträdelser kan förseelsen tas 

upp i disciplinnämnden. I Sverige har Stockholmsbörsen utformat Nasdaq Nordic Member 

Rules (NMR), nuvarande version 3.1 från första december år 2016, vilket alla medlemmar har 

ålagt sig att följa.  

 

Medlemmarna på börsen ska enligt medlemsreglerna använda teknisk utrustning för att 

kommunicera med handelssystemen som är godkända av börsen.127 Att installera den tekniska 

utrustningen är medlemmarna själva ansvariga för.128 Innan utrustningen ansluts till 

handelssystemet ska den testas av medlemmen och börsen kan utföra tester för att undersöka 

om den uppfyller de ställda kraven enligt reglerna.129 Inte förrän den tekniska utrustningen blivit 

godkänd av Nasdaq, kan medlemmen börja sin handel på börsen.130 I de fall där Nasdaq 

                                                           
125 ESMA, Guidelines in an automated trading environment. 
126 Nasdaq NMR, kapitel 3.1.2. 
127 Nasdaq NMR, kapitel. 3.2.3. 
128 Nasdaq NMR, kapitel. 3.2.4. 
129 Nasdaq NMR, kapitel. 3.2.7, 3.2.8. 
130 Nasdaq NMR, kapitel. 3.2.13. 
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bedömer att en medlems utrustning inte uppfyller de krav som ställs, ska medlemmen justera 

den tekniska utrustningen. Tills justeringen har utförts kan Nasdaq besluta att den utrustning 

som inte uppfyller de ställda kraven inte får användas.131 Enligt NMR 4.2.1 kan endast börsens 

medlemmar handla på Stockholmsbörsen och i enlighet med 4.2.2 kan en medlem, till följd av 

ansökan, ingå avtal om att agera som market maker.  

 

Beträffande orderläggningen tillåts endast genuina order, ordern ska vara tänkt att omsättas för 

handel, och alla order ska reflektera det rådande marknadspriset på marknaden.132 Det är 

uttryckligen förbjudit att ge vilseledande eller falska signaler om ett instruments tillgång, 

efterfrågan eller pris. Vidare, att på andra sätt otillbörligen påverka ett värdepappers prisbild 

eller att fördröja eller förhindra åtkomst till handelssystemet för andra medlemmar.133 

 

Medlemsreglerna reglerar även algoritmisk handel. För att handla med algoritmiska 

handelssystem ska medlemmen först bli godkänd av Nasdaq. Medlemmen ska sedermera efter 

godkänd ansökan, förklara vilka förfaranden som används för att minimera riskerna som är 

förknippade med algoritmisk handel. Som minst ska medlemmen beskriva sina 

övervakningsrutiner vid den algoritmiska handeln.134 Beträffande direct market access har 

medlemmarna samma ansvar för sina kunders order som sina egna order och detsamma gäller 

för sponsored access.135 Den algoritmiska högfrekvenshandeln regleras även av börsen genom 

så kallade order to trade ratios. För Stockholmsbörsen gäller en order frekvens om 100:1 från 

tidigare 250:1.136 Med 100:1 avses, beträffande order to trade ratios, att på 100 lagda order ska 

en order leda till avslut.137  

 

En statlig utredning i Storbritannien konstaterade att order to trade ratios minskar 

tillbakadragna order och således orsakar en stabilare orderbok och följaktligen en något mer 

förutsägbar exekution vid värdepappershandel. Fördelarna med regleringen bedömdes dock 

som oklara eftersom reglerna om order to trade ratios inte hindrar att en order dras tillbaka från 

orderboken. Följaktligen bedömdes att regleringen inte bidrar i någon större omfattning till 

transparens och förutsägbarhet vid orderförfarandet.138 I utredningen framfördes även kritik 

mot att sätta en för låg gräns i förhållandet mellan lagda order och avslut. En alltför låg gräns 

                                                           
131 Nasdaq NMR, kapitel. 3.2.14. 
132 Nasdaq NMR, kapitel. 4.6.1. 
133 Nasdaq NMR, kapitel. 4.6.2. 
134 Nasdaq NMR, kapitel. 4.10.1, 4.10.2. 
135 Nasdaq NMR, kapitel. 4.8.3, 4.9.3. 
136 Nasdaq, OMX nordic revises excessive order entry ratio. 
137 ESMA 2014/548 s. 247. 
138 Government Office for Science, EIA3 s. 19. 
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bedömdes påverka likviditeten negativt med högre spread och mindre likviditet i 

orderböckerna.139 De order to trade ratios som var föremål för utredningen i Storbritannien var 

lägre satta än de som förekommer på Stockholmsbörsen. Det finns inga studier som visar att de 

order to trade ratios som förekommer på Stockholmsbörsen påverkar likviditeten negativt. 

 

Ett annat förekommande tillvägagångssätt att riskreglera värdepappersmarknaden är att 

använda säkerhetsspärrar vid oväntade marknadshändelser. Säkerhetsspärrarna benämns 

vanligtvis circuit breakers och definieras av Nasdaq som åtgärder som införts av handelsplats 

för att tillfälligt stoppa handeln när marknaden har minskat med en viss procent under en viss 

handelstid.140 På Stockholmsbörsen förekommer volatility guards och volatility halts som 

fungerar som circuit breakers vid värdepappersorder. Stopparna aktiveras när en order avviker 

för mycket från föregående orderpris, s.k. dynamisk volatility guard, eller när en order avviker 

för mycket från referenspriset141, s.k. statisk volatility guard. Efter att en volatility guard utlösts, 

stoppas handeln tillfälligt följt av en auktionsperiod, s.k. callförfarande, för att skapa ett nytt 

referenspris vartefter handeln påbörjas på nytt.142 För OMXS30 aktualiseras volatility guard 

vid tre procent avvikelse vid en dynamisk volatility guard och tio procent avvikelse vid ett 

statiskt volatility guard.143 

 

4.5. Marknadsövervakning 

 

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över värdepappersmarknaden, vilket innebär att 

myndigheten ska övervaka att de värdepappermarknadsrättsliga reglerna efterföljs samt anmäla 

misstänka överträdelser, 3 kap. 1 § marknadsmissbrukslagen. Att övervaka själva 

värdepappershandeln vid en reglerad marknad, s.k. marknadsövervakning, åligger emellertid 

handelsplatserna själva, 13 kap. 7 § VpmL. Handelsplatsernas 

marknadsövervakningsavdelningar ska i strukturellt hänseende stå oberoende i förhållande till 

den affärsdrivande verksamheten och vara organiserad så att värdepappershandel som står i 

strid mot lagstiftning kan upptäckas och utredas, 13 kap. 2 § VpmL.  Med att vara organiserad 

avses här att börsen ska disponera tekniska system som kontrollerar avvikande handelsmönster 

samt avvikande förändringar i de finansiella instrumentetens kurser.144 På begäran av 

                                                           
139 Government Office for Science, EIA3 s. 20. 
140 Nasdaq, circuit breakers. 
141 Med referenspris avses förevarande dags öppningskurs. 
142 Nasdaq Nordic INET s. 5. 
143 Nasdaq release detail, volatility guards. 
144 Prop. 2016/17:22. s. 57. 
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Finansinspektionen ska börsen ge åtkomst till sina övervakningssystem avseende 

värdepappershandeln och kursbildningen, 13 kap. 7 § VpmL.  

 

4.6. Disciplinnämnden  
 

Enligt 13 kap. 14 § VpmL ska en börs ha en disciplinnämnd med uppgiften att handlägga 

ärenden om deltagares och emittenters överträdelser av de regler som gäller för börsens 

reglerade marknader. I de fall börsen misstänker att en medlem agerat i strid med regelverket 

utreder börsen misstankarna. Disciplinnämndens åtagande är beslutsfattandet kring en eventuell 

sanktion. Sanktionerna för överträdelse är varning, vite eller förverkat medlemskap på 

börsen.145 Disciplinnämnden ska enligt 13 kap. 15 § VpmL utgöras av en ordförande och minst 

tre övriga ledamöter. Stockholmsbörsens disciplinnämnd består idag av en ordförande, en vice 

ordförande och 11 stycken ledamöter.146 Vidare ska minst två ledamöter vara väl insatta i 

värdepappersmarknaden och inga personer i disciplinnämnden får vara anställda på 

Stockholmsbörsen. Ledamöterna får inte heller ha ett kvalificerat innehav i Stockholmsbörsen 

eller i ett företag som ingår i samma koncern som Stockholmsbörsen. Det får inte heller ingå 

ledamöter som har ett stadigvarande eller kvalificerat uppdrag för börsen, för ett företag som 

har ett kvalificerat innehav i Stockholmsbörsen eller ett företag som ingår i samma koncern 

som Stockholmsbörsen, 13 kap 15 § VpmL. 

 

4.7. Avgöranden från Stockholmsbörsens disciplinnämnd 
 

Det är vanligare att noterade bolag hamnar i disciplinnämnden än medlemmarna. Den 

vanligaste orsaken till att noterade bolag hamnar i disciplinnämnden är att de inte följt reglerna 

angående informationsgivning till marknaden. Gällande medlemmarna är orsaken till 

förfarandet i disciplinnämnden varierande. De senaste två åren har ingen medlem varit föremål 

för sanktion av disciplinnämnden.147 Nedan följer ett urval av disciplinärenden avseende 

börsmedlemmar från tidigare år vilka berör risker med algoritmisk handel och algoritmisk 

högfrekvenshandel. 

2014:1 ABN AMRO Clearing Bank N.V. 

Den 28e augusti år 2013 öppnade SEB:s A-aktie med en avsevärt lägre kurs än föregående 

handelsdag. Öppningskursen stod endast i 51,80 vilket var ca. 24% lägre än den 27e augusti. 

                                                           
145 Nasdaq, Stockholms diciplinnämnd. 
146 Nasdaq, Stockholms diciplinnämnd. 
147 Nasdaq, Avgöranden i disciplinnämnden. 
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Börsen reagerade genom att tömma orderboken och ta bort all handel som skett under 

öppningen.148 Efter att börsen granskat orsaken till prisförändringen framkom det att 

förändringen i kursen skedde på grund av en algoritm som utvecklats av Algoritmic Trading 

Group (ATG). ABN som var föremål för granskningen, hade genom sponsored access skickat 

order till börsen som skapats av ATG. Till följd av hur algoritmen var utvecklad så skickades, 

ändrades och borttogs order på ett sådant sätt att de aldrig skulle kunna exekveras. Således 

saknade de order som skickades till börsen kommersiellt syfte och ansågs inte bidra till 

likviditet. Enligt Nordic Member Rules (NMR) 4.6.1 måste en order vara tänkt att omsättas och 

enligt NMR 4.6.2 ska alla order ha ett kommersiellt syfte. I förevarande fall hade följaktligen 

en överträdelse av medlemsreglerna ägt rum. I enlighet med NMR 4.10.3 har en medlem samma 

ansvar för order som läggs genom sponsored access som medlemmen har för övriga order. Till 

följd därav tilldömdes ABN vite om 200 000 kronor. 

2014:4 Danske Bank A/S 

I förevarande fall hade en handlare för Danske Banks räkning deltagit i handel med 

AstraZenecas (AZN) aktier. Handlaren hade mellan den 22 augusti och 30 augusti år 2013 

omsatt aktier till en marknadsandel om ca. 4,6 %. Börsen var av den uppfattningen att handeln 

i AZN var nära förknippad med Danske Banks position i derivatinstrument där AZN var 

underliggande aktie. Börsen ansåg även att handelsmönstren var av sådan art att de avvek från 

normalt handelsmönster och således utgjorde en överträdelse av NMR. 

 

Orsaken till bedömningen var att orderläggningen betraktades utföras utan någon avsikt att leda 

till avslut. Istället betraktades orderläggningens syfte vara att påverka andra marknadsaktörer. 

De aktieposter som var föremål för granskning var 111 köporder om 10 000 aktier vardera, 

vilket var i sammanhanget att bedöma som större order eftersom medianen för aktieposter var 

300 aktier. Vidare hade ingen av de aktuella aktieposterna om 10 000 aktier exekverats. 

Detsamma gällde för de av handlaren registrerade 125 säljorder om minst 10 000 aktier under 

samma period. Av de order som var föremål för granskningen hade de varit relativt kortlivade 

i orderboken, i genomsnitt med en medianordertid om fyra sekunder.  Vid 233 av 236 order 

hade handlaren samtidigt en order registrerad på andra sidan orderboken vilka vanligen ledde 

till avslut. De order som var registrerade på andra sidan orderboken var s.k. isbergsorder, en 

synlig volym och en dold volym, med längre tid i orderboken. Aktieposterna om 10 000 aktier 

                                                           
148 Stockholmsbörsen använder sig av en call-auktion 15 minuter innan handeln börjar för att sätta 

öppningspriset på en aktie. 
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var dock enbart av sådan art att de var synliga för marknaden. Börsen var av den uppfattningen 

att posterna om 10 000 aktier inte var tänkta till avslut, utan endast förekom för att ge ett mer 

lönsamt utfall för Danske Bank. 

Handlaren och Danske Bank, å sin sida, gjorde gällande att posterna om 10 000 aktier var 

genuina av den orsaken att begreppet genuin order inte var definierat i NMR och att begreppet 

således måste fastställas genom tidigare beslut. Tidigare hade disciplinnämnden konstaterat att 

en order som inte kan exekveras inte är en genuin order. Till följd därav ansåg Handlaren och 

Danske Bank att en order som kan exekveras därmed är genuin. Det kommersiella syftet ansågs 

uppnått till följd av att Danske Bank innehaft en stor derivatportfölj med AZN som 

underliggande aktie. Följden av derivatpositionen förklarades motivera att Danske Bank var 

beredd att genomföra alla order banken lagt. Att handla i AZN förklarades även motiverat ur 

ett hedgingperspektiv och återtagande av order inte var förbjudet i NMR. Vidare förklarade 

banken att det kommersiella syftet var uppnått till följd av att banken var market maker och att 

syftet således var att tillföra likviditet, vilket även förklarades ligga i börsens intresse. 

Vidare gjorde Danske Bank och handlaren gällande att samtliga order om 10 000 aktier 

återspeglat marknadspriser, att anbudet, genom att lägga en order, varit bindande för banken då 

ordern placerats i orderboken. Anbudet hade således enligt Danske Bank varit genuint.  

Beträffande ordertiden ansåg banken att fyra sekunder var tillräckligt för att andra 

marknadsaktörer skulle kunna reagera och beträffande likviditet gjorde banken gällande att de 

hade tillräckligt med medel för att genomföra samtliga lagda order.  

Disciplinnämnden anförde att vad som ska anses vara en genuin order enligt NMR 4.6.1 

framkommer av ordalydelsen. Enligt nämnden är det dock klart att en order som inte är tänkt 

att exekveras inte är att anse som en genuin order. Att en order teoretiskt kan leda till avslut 

leder inte per automatik till att ordern är att anse som genuin. Vidare konstaterade 

disciplinnämnden att handlare bort ha insett att aktieposterna om 10 000 varit närmast uteslutet 

att de skulle exekveras och att på grund av att det handelsförfarandet varit systematiskt och i 

stor omfattning är att anse som en handelsstrategi. Beträffande den av banken anförda 

synpunkten att det vore en fördel för banken om ordrarna exekverats, ansåg disciplinnämnden 

sakna relevans för konstaterandet om ordrarna varit genuina eller inte. Beträffande 

orderläggningens syfte anförde disciplinnämnden att ordrarna påverkat prisbildningen och att 

handlaren måste ha insett att ordrarna påverkat priset. Således ansågs prispåverkan vara 

otillbörlig till följd av att ordrarna syftade till att åstadkomma en gynnsam effekt för banken 
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med tanke på den order som samtidigt förekom på motsatt sida av orderboken. Danske Bank 

och handlaren ansågs således att ha överträtt NMR 4.6.1. och 4.6.2. Påföljden fastslogs till vite 

om 500 000 för Danske Bank och varning för handlaren.  

Som framkommer av disciplinärendet hade handlaren ideligen order registrerade på båda sidor 

av orderboken samtidigt. De order som förekom på ena sidan av orderboken, i större än 

sedvanlig volym för värdepappret, var i snitt förekommande i fyra sekunder. Samtidigt låg det 

order på andra sidan av orderboken i både synlig och dold volym. Den större kortsiktiga 

volymen exekverades aldrig. Som förklarats tidigare i uppsatsen är en av 

prissättningsmekanismerna på värdepappersmarknaden, vilken efterfrågan ett värdepapper 

har.149 Följaktligen torde handlarens förfarande vara att bedöma som otillbörlig 

marknadspåverkan enligt dåvarande150 8 § i marknadsmissbrukslagen. Eftersom ordervolymen 

som förekom kortsiktigt i orderboken inte var tänkt att exekveras med tanke på pris och volym. 

Orderläggningen var istället tänkt att ge en missvisande bild av värdepapprets efterfrågan. 

Syftet med orderläggningen var således att bedöma som vilseledande för marknaden enligt 

dåvarande 8 § i marknadsmissbruslagen. 

4.8. Kommentar till nuvarande reglering 

 

De osunda handelsstrategier och risker med algoritmisk högfrekvenshandel som i uppsatsen 

framställts i kapitel 3, regleras idag som beskrivits ovan i kapitel 4. Beträffande volatiliteten så 

har de flesta studier visat att algoritmisk högfrekvenshandel minskar kursrörelser. Emellertid 

har det lyfts fram i arbetet med kommande reglering av algoritmisk högfrekvenshandel, att det 

finns en risk att handelsformen kan öka volatiliteten vid ett redan oroligt marknadsklimat. 

Risken med ökade kursrörelser vid ett oroligt marknadsklimat anser jag emellertid som liten 

med tanke på användandet av de circuit breakers som finns på Stockholmsbörsen. Anledningen 

är att handeln stoppas automatiskt när kursen rör sig för mycket i förhållande till referenspriset. 

Således förhindras alltför extrema svängningar på värdepappersmarknaden. 

 

Beträffande quote stuffing och spoofing and layering regleras förfarandena genom börsens 

regler om genuina order, order to trade ratios. Att alla order som skickas ska ha till syfte att 

omsättas, medför att disciplinnämnden kan pröva om en aktör som använt ett handelsförfarande 

med hög omsättning, verkligen hade för avsikt att alla order skulle omsättas. Att en av hundra 

                                                           
149 Se avsnitt 3.5.1.  
150 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 
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order måste omsättas torde även hindra att högfrekvenshandlare kan använda quote stuffing 

eller spoofing and layering i någon högre utsträckning. Det har inte prövats rättsligt, men jag 

anser att quote stuffing och spoofing and layering är att bedöma som marknadsmanipulation 

enligt 2 kap. 4 § marknadsmissbrukslagen. Skälet är att dessa förfaranden, om nu inte alla order 

är tänkta att omsättas, ger vilseledande signaler avseende tillgång och efterfrågan på det 

finansiella instrumentet som orderläggningen avser. 

 

Angående momentum ignition så påverkas inte handelsstrategin, till skillnad från quote stuffing 

och spoofing and layering, av reglerna beträffande genuina order och order to trade ratios. 

Förfarandet är tänkt att starta eller förstärka en pågående pristrend, följaktligen kan 

handelsförfarandet i vissa fall falla under reglerna om marknadsmanipulation. Det är svårt att 

bevisa att ett syfte med värdepappershandel skulle vara att manipulera pris. Förfarandet torde 

emellertid enligt 2 kap. 4 § 3 pkt. marknadsmissbrukslagen, vara att anse som 

marknadsmanipulation. Orsaken är att momentum ignition är ett förfarande där transaktionerna 

påverkar priset genom vilseledande och/eller manipulationer av handeln.  

 

Beträffande front running är det osäkert om förfarandet är att anse som insiderbrott enligt 2 

kap. 1 § marknadsmissbrukslagen. Förfarandet har aldrig prövats rättsligt i Sverige och det 

konstateras inte heller i förarbeten till marknadsmissbrukslagen eller i 

marknadsmissbruksförordningen om front running är att bedöma som insiderbrott. I 2 kap. 1 § 

marknadsmissbrukslagen, stadgas att den som har insiderinformation och som för egen eller 

annans räkning förvärvar eller avyttrar ett värdepapper som informationen rörde, döms för 

insiderbrott. Jag anser därmed att det går att argumentera för att förfarandet kan vara att anse 

som insiderbrott. Orsaken är att när högfrekvenshandlaren hittar transaktioner som är dolda för 

marknaden, får denne information som inte marknaden har. Om motparten till transaktionen är 

en större aktör, kan motpartens order ha en prispåverkan. Enligt preambeln till MiFID II 

accepteras emellertid handelsformens informationsövertag. Således är det sannolikt att 

förfarandet inte antas vara insiderbrott.151 Handelsförfarandet torde därmed istället ses som en 

risk till att aktörer som använder algoritmisk högfrekvenshandel, i jämförelse med 

marknadsaktörer som inte använder handelsformen, bedöms ha en otillbörlig fördel gentemot 

andra aktörer på marknaden. 

 

 

                                                           
151 MiFID II, Preambeln pkt. 62. 
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5. MiFID II 
 

5.1. Inledning 
 

MiFID II har varit ett omfattande arbete och det införs flera betydande förändringar för 

värdepappersmarknaden. Den kommande regleringen av algoritmisk högfrekvenshandel bör 

ses i kontext av de andra regleringarna som införs genom marknadsmissbruksförordningen. 

MiFID II är således inte den enda reglering som påverkar algoritmisk högfrekvenshandel. Som 

tidigare konstaterats påverkas även handelsformen av den nyligen ändrade 

marknadsmissbrukslagen som tillkom till följd av marknadsmissbruksförordningen. I 

kommande delkapitel förklaras först syftet med att reglera algoritmisk högfrekvenshandel. 

Sedan beskrivs artikel 17 i MiFID II samt hur artikeln implementeras i svensk lagstiftning. 

Delkapitlet avslutas med en analys av regleringen. 

 

5.2. Syftet med artikel 17 i MiFID II 
 

Avsikten att reglera algoritmisk högfrekvenshandel är, att minska de risker som är förknippade 

med algoritmisk handel, öka transparensen på värdepappersmarknaden samt skapa ordnade och 

rättvisa handelsförhållanden.152 De risker med algoritmisk högfrekvenshandel, som MiFID II 

syftar till att förhindra, överensstämmer med de risker som i uppsatsen beskrivs i kapitel 3.5.1 

– 3.5.5. Riskerna som har identifierats är följaktligen ökad risk för överbelastning i 

handelsplatsers system till följd av stora ordervolymer samt att algoritmisk handel ska generera 

felaktiga order eller på annat sätt skapa en oordnad marknad.153 Vidare har det i direktivet 

klarlagts att syftet med att reglera handelsformen är att minska risken att algoritmisk 

högfrekvenshandel ökar på en redan orolig marknad. Att volatiliteten kan öka vid oroligt 

marknadsklimat bedömdes således som en risk handelsformen för med sig.154 

 

Beträffande osunda handelsstrategier hänvisar MiFID II till marknadsmissbruksförordningen 

och konstaterar att algoritmisk högfrekvenshandel, likt all värdepappershandel, kan inbjuda till 

vissa former av beteenden som är förbjudna. I svensk nationell kontext är det följaktligen 

förfaranden som är att bedöma som marknadsmanipulation enligt marknadsmissbrukslagen, 

som MiFID II belyser som risker med algoritmisk högfrekvenshandel. I MiFID II 

detaljredovisas inte vilka osunda handelsstrategier och marknadsbeteenden som regleringen är 

                                                           
152 MiFID II Preambeln pkt. 59, 62. 
153 MiFID II Preambeln pkt. 62. 
154 Ibid. 
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tänkt att åtgärda. I MiFID II konstateras emellertid att strategier för högfrekvenshandel med 

vissa specifika drag lämpligen ska bli föremål för en särskild tillsynskontroll.155 I 

externrapporten som utfördes i samband med Finansinspektionens kartläggning, 

detaljredovisades emellertid osunda handelsstrategier.156 Jag ser likväl riskbedömningen som 

huvudsakligen överensstämmande eftersom det i direktivet hänvisas till 

marknadsmissbruksförordningen, beträffande den marknadsmanipulation som kan förekomma 

vid de strategier som används vid algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

5.3. Artikel 17 
 

Som tidigare förklarats är implementeringen av MiFID II första gången algoritmisk handel 

regleras uttryckligen i svensk lagstiftning och således får en legaldefinition. Algoritmisk handel 

regleras i artikel 17 MiFID II. Enligt artikel 17.1 ska ett värdepappersföretag som bedriver 

algoritmisk handel ha effektiva system och kontroll av de risker som är anpassade för 

verksamheten och robusta handelssystem.  

 

Vidare ska handelssystemen omfattas av handelströsklar och handelslimiter så att felaktiga 

order förhindras. Företag som använder algoritmisk handel ska även ha effektiva system och 

riskkontrollåtgärder för att säkerställa att handelssystemet inte strider mot 

marknadsmissbruksförordningen eller mot reglerna på börsen där företaget är medlem.  

 

Företagen ska även ha system för att hantera driftsavbrott och se till att systemen är övervakade 

så att de uppfyller kraven som ställs i artikel 17. Enligt artikel 17.2 ska företag som använder 

algoritmisk handel anmäla det till behöriga myndigheter i det land där handeln sker.157 Den 

behöriga myndigheten får kräva att företaget tillhandahåller en beskrivning av sina strategier 

för algoritmisk handel eller sina handelssystem och de kontrollfunktioner som används. 

Beträffande marknadsgarantstrategier ska företaget utföra strategin kontinuerligt under en 

bestämd andel av handelsplatsens handelstider med syftet att handelsplatsen erbjuds likviditet 

regelbundet, med undantag för exceptionella omständigheter. Marknadsgaranten ska även ingå 

ett skriftligt avtal med handelsplatsen och införa system som kontrollerar att bolaget uppfyller 

sina skyldigheter enligt avtalet.158  

                                                           
155 Ibid. 
156 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt. s. 20. 
157 Behörig myndighet i Sverige är finansinspektionen. 
158 MiFID II artikel 17.3. 
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Med marknadsgarantstrategi avses algoritmisk handel för egen räkning, där köp- och 

säljerbjudanden av likvärdig storlek till marknadsmässiga priser, samtidigt skickas till 

marknaden så att likviditet regelbundet tillhandahålls marknaden.159 

 

Angående direkt elektroniskt tillträde160 ska företaget ha rutiner som kontrollerar lämpligheten 

för de kunder som använder tjänsten så att kunder som använder tjänsten förhindras att 

överskrida förinställda kredit- och handelströsklar. Företaget som tillhandahåller tjänsten ska 

även ha en övervakningsfunktion för att förhindra handel som kan bidra till en oordnad 

marknad, överskrida handelsplatsens självreglering eller strida mot 

marknadsmissbruksförordningen. Vidare faller det på företaget som tillhandahåller direkt 

elektroniskt tillträde att se till att deras kunder uppfyller kraven i MiFID II och i handelsplatsens 

självreglering. I de fall företaget upptäckter överträdelser av reglerna, otillbörliga uppföranden 

eller otillbörliga marknadsförhållanden ska företaget rapportera till behöriga myndigheter.  

 

Mellan företaget och kunden ska det finnas ett skriftligt avtal angående rättigheterna och 

skyldigheterna som följer av direkt elektroniskt tillträde. I avtalet ska det framgå att företaget 

ansvarar för tjänsten. Att företaget tillhandahåller tjänsten ska anmälas till behöriga 

myndigheter i företagets hemmedlemsstat och den handelsplats där direkt elektroniskt tillträde 

erbjuds. Den behöriga myndigheten får kräva att företaget ställer till förfogande en beskrivning 

av deras kontrollsystem samt belägg för att de har tillämpats. Informationen ska på begäran av 

den behöriga myndigheten i handelsplatsens hemmedlemsstat vidarebefordras till 

myndigheten.161  

 

I de fall ett företag agerar som allmän clearingmedlem ska de ha inrättat effektiva system och 

ingå ett skriftligt avtal för att garantera att avvecklingstjänster endast tillämpas på personer som 

är lämpliga för att minska riskerna för marknaden och företaget.162 Slutligen regleras att ESMA 

ska utarbeta förslag till tekniska standarder beträffande artikel 17, exempelvis vad som 

föranleder att ett företag enligt artikel 17.3 skulle vara skyldig att ingå ett marknadsgarantavtal 

eller vad som utgör exceptionella omständigheter i artikel 17.3.163 Som framkommer av 

innehållet av artikel 17 bygger reglerna, likt börsens självreglering, på riktlinjerna från ESMA. 

                                                           
159 MiFID II artikel 17.4. 
160 Se direct market access och sponsored access. 
161 MiFID II artikel 17.5. 
162 MiFID II artikel 17.6. 
163 MiFID II artikel 17.7. 
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Skillnaden är att reglerna kommer utgöra nationell lagstiftning istället för självreglering på 

Stockholmsbörsen. 

 

5.4. Implementeringen av MiFID II 
 

Artikel 17 i MiFID II kommer den tredje januari år 2018 implementeras i svensk rätt genom 

VpmL.164 Implementeringen har emellertid vid tidigare tillfällen skjutits fram till följd av 

direktivets omfattning.165 Algoritmisk handel kommer i VpmL att definieras som, handel med 

finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar 

med begränsat eller inget mänskligt ingripande, vilket överensstämmer med hur begreppet 

förklaras i artikel 4.1.39 MiFID II.166 Marknadsgarant kommer i VpmL att definieras som, en 

person som på finansiella marknader på fortlöpande basis åtagit sig att handla för egen räkning 

genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital till priser som 

fastställts av denne. Lagrum i VpmL som är motsvarade med MiFID II ändras inte. Exempelvis 

föreskrivs i 3 § 23 kap. VpmL att värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och 

utländska företag som har tillstånd att bedriva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska 

lämna upplysningar om sin verksamhet till Finansinspektionen, vilket överensstämmer med 

artikel 17.2 i MiFID II beträffande informationsgivning till behöriga myndigheter.  

 

I nuvarande 25 kap. 1 § VpmL påbjuds Finansinspektionen att vidta åtgärder om 

värdepappersinstitut, börser eller clearingorganisationer överskrider sina befogenheter enligt 

VpmL. Om inte reglerna som implementeras genom MiFID II efterföljs, får Finansinspektionen 

följaktligen vidta åtgärder. Sanktionerna innefattar anmärkning eller förbud mot ett visst beslut. 

Vid en allvarlig händelse kan Finansinspektionen tilldela varning eller återkalla tillståndet för 

verksamheten, 25 kap 1 § VpmL . Finansinspektionen får även besluta att värdepappersinstitut, 

börser eller clearingorganisationer ska betala en sanktionsavgift om företagen blivit varnade 

enligt 25 kap. 8 § VpmL. Sanktionsavgiftens storlek ska som minst fastställas till 5 000 kronor 

och som högst till tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. 

Sanktionsavgiftens storlek kan även fastslås till den vinst som företaget tillskansat sig till följd 

av överträdelsen multiplicerats med två eller till två gånger de kostnader som företaget 

undkommit, 25 kap. 9 § VpmL 

 

 

                                                           
164 Regeringskansliet, tidsplan för tre lagstiftningsärenden. 
165 SOU 2015:2. s. 626. 
166 SOU 2015:2. s. 71. 
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5.5. Är artikel 17 i MiFID II en sakenlig reglering?  
 

Studier har visat olika resultat avseende den reella effekten av algoritmisk högfrekvenshandels 

marknadspåverkan.167 Volatiliteten och likviditeten har skiftat mellan handelsåren och det är 

komplicerat att mäta huruvida differenser beror på högfrekvenshandeln eller om 

världshändelser, politiska faktorer eller det allmänna marknadsläget i lika eller högre grad, har 

påverkat likviditeten på handelsplatserna.  

 

Vad som har konstaterats är att algoritmisk högfrekvenshandel orsakar en lägre kortsiktig 

volatilitet, d.v.s. att handelsformen har en mildrande effekt på den volatilitet som mäts per 

handelsdag. Beträffande likviditeten har marknadsgaranterna och likviditetsgaranterna en 

konstaterad positiv effekt på ett värdepappers likviditet på Stockholmsbörsen.168 Jag ställer mig 

tveksam till att dra några slutsatser av Finansinspektionens rapport där likviditeten till viss del 

bedömdes som försämrad. Orsaken är att det inte framkommer på vilket sätt som aktörerna 

bedömt likviditeten. Hagströmer och Nordéns studie på OMXS30 anser jag som mer 

vetenskaplig, eftersom forskarna presenterade information som visade att likviditeten 

förändrades, när aktörer som använde algoritmisk högfrekvenshandeln var aktiva på 

marknaden.169  

 

Eftersom likviditeten är en av de viktigaste förutsättningarna för en välfungerande 

värdepappersmarknad bör lagstiftningen, anser jag,  inte ha alltför negativ påverkan på 

likviditeten samtidigt som de risker som förekommer med handelsformen beaktas. 

Sammantaget bör det således för en välfungerande värdepappersmarknad, råda proportionalitet 

mellan föreskrifters eventuella negativa marknadspåverkningar och det skyddsvärde som 

regleringarna medför. Med skyddsvärde avses här att riskerna som algoritmisk 

högfrekvenshandel orsakar eller bidrar till, exempelvis osunda handelsstrategier eller 

instabilitet på värdepappersmarknaden, beaktas vid lagstiftningen.   

 

Min bedömning är att artikel 17 i MiFID II inte kommer ha någon inverkan på vare sig 

omsättningen på börsen, volatiliteten, spreaden eller orderdjupet. Orsaken är att artikel 17 i 

MiFID II innehåller samma regleringar som redan förekommer på Stockholmsbörsen i 

självregleringen. Följaktligen är artikel 17 i MiFID II en välfungerande reglering med tanke på 

att reglerna inte torde medföra en negativ marknadspåverkan. Emellertid finns det andra 

                                                           
167 Se avsnitt 3.3. 
168 Se avsnitt 3.3 - 3.4. 
169 Hagströmer, Nordén, The diversity of high frequenzy traders, s. 3. 
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regleringar i MiFID II vilka kan tänkas påverka likviditeten på värdepappersmarknaden, som 

att räntepapper och råvaror kommer att regleras.170  

 

Beträffande osunda handelsstrategier är det inte något som enkom beror på algoritmisk 

högfrekvenshandel. Manipulationer av värdepappershandel är avsevärt vanligare vid icke-

algoritmisk handel. Det förekommer emellertid ärenden i Nasdaqs disciplinnämnd där 

algoritmiska handlare överskridit börsens självreglering och vad jag menar kan vara att bedöma 

som otillbörlig marknadspåverkan enligt 8 § dåvarande marknadsmissbrukslagen. 

Kursmanipulation förekommer således även vid algoritmisk högfrekvenshandel. 

 

I kapitel 4.8. förklarat att jag anser att befintlig lagstiftning är tillräcklig för att reglera 

handelsformen. Handelsstoppar som dynamiska och statiska volatility guards förhindrar alltför 

extrema kursrörelser. Likaså förhindrar reglerna beträffande genuina order och order to trade 

ratios en alltför aggressiv orderläggning, vilket kan orsaka manipulativa handelsmönster eller 

att handelssystemen kollapsar. Huruvida artikel 17 i MiFID II uppfyller sitt syfte bör således 

bedömas i kontext med börsens självreglering och de regleringar som berör marknadsmissbruk. 

Eljest är det inte möjligt att konstatera huruvida regleringen är tillräcklig för att möta de risker 

som förekommer med algoritmisk högfrekvenshandel. Den befintliga regleringen anser jag är 

tillräcklig avseende att handelsförfarandena är förbjudna enligt lagstiftning avseende 

marknadsmissbruk och enligt börsens självreglering. Det har således inte funnits något behov 

att förbjuda osunda handelsförfaranden genom MiFID II, MiFIR eller MAR eftersom de redan 

är förbjudna. Artikel 17 i MiFID II uppfyller således sitt syfte beträffande reglernas omfattning. 

Befintlig reglering skapar även ordnade marknadsförhållanden vilket är ett av syftena med 

MiFID II. 

 

Det har emellertid lyfts fram av Finansinspektionen och i MiFID II att handelsformen kräver 

särskild övervakning. Det verkar råda viss osäkerhet beträffande om strategierna är vanligt 

förekommande på den svenska värdepappersmarknaden eller om avsaknaden av 

domstolsavgöranden beror på att strategierna är svåra att upptäcka. Rimligtvis torde lagstiftaren 

misstänka att osunda handelsstrategier förekommer oftare än vad domstolsavgöranden och 

disciplinnämndsavgöranden påvisar, eftersom det i preambeln till MiFID II konstateras att 

handelsformen kräver särskild övervakning.  

 

                                                           
170 Analys av regleringar av räntepapper och råvaror är inte föremål för uppsatsen. 
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Beträffande övervakningen kommer företag som använder algoritmisk högfrekvenshandel, 

enligt artikel 17.2 i MiFID II, tvingas att anmäla det till Finansinspektionen. Anmälningsplikten 

för högfrekvenshandel som införs, förekommer emellertid redan på börsen med skillnaden att 

anmälningen sker till börsen. Som förklarats tidigare är Finansinspektionen tillsynsmyndighet 

över värdepappersmarknaden. I praktiken sker dock marknadsövervakningen av 

marknadsplatserna, även om marknadsövervakningen är fristående i sin organisation från 

börserna. Således förändras inte marknadsövervakningen på den svenska 

värdepappersmarknaden efter att MiFID II har implementerats i nationell lagstiftning. Jag anser 

att befintlig marknadsövervakning är tillräcklig för att upptäcka osunda handelsstrategier. För 

att rationellt vara av en annan uppfattning krävs det att Finansinspektionen utför en utredning 

och påvisar att osunda handelsstrategier är vanligare än vad som hittills har visats av börsens 

egen övervakning. Om utredningen sedermera visar att osunda handelsförfaranden är vanligare 

än vad som hittills har påvisats bör lagstiftaren därefter införa en annan modell för 

marknadsövervakningen. Eftersom det inte har påvisats att strategierna är vanligt 

förekommande på den svenska marknaden finns det emellertid ingen anledning, det skulle 

endast medföra ökade kostnader utan otvivelaktigt bättre marknadsförhållanden. 

 

Implementeringen av MiFID II medför emellertid förändringar beträffande sanktionerna vid 

överträdelser av reglerna. När artikel 17 i MiFID II implementeras i VpmL blir påföljden vid 

överträdelse sanktionsavgift vid anmärkning eller varning från Finansinspektionen. Vid grov 

överträdelse kan bolagets tillstånd att bedriva verksamhet återkallas. Sanktionerna från 

Finansinspektionen är mer kännbara än sanktionerna från disciplinnämnden, vilket kan medföra 

att marknadsaktörerna är mer försiktiga i sina handelsstrategier. Jag anser att hårdare sanktioner 

vid överträdelser är behövliga, självfallet även vid icke-algoritmisk handel. För att sanktionerna 

ska ha en preventiv funktion krävs att sanktionerna är mer kännbara än vad de hittills har varit. 
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6. Regleringsalternativ 
 

6.1. Bakgrund 

 

Innan och under arbetet med MiFID II har det i den akademiska och politiska världen och av 

marknadsaktörerna diskuterats kring huruvida högfrekvenshandeln bör regleras annorlunda än 

vad som till slut blev artikel 17 i MiFID II. Förvisso är det inget som hindrar att börserna själva 

reglerar handeln och självreglering torde vara ett välkommet förfarande att riskreglera 

värdepappersmarknaden. Det står utom tvivel att det ligger i börsernas intresse att likviditeten 

är så stor som möjligt, eftersom ökad likviditet bidrar till ökad handel och följaktligen mer 

intäkter för börserna. Här nedan presenteras två olika regleringsalternativ för 

högfrekvenshandeln. Alternativen har förekommit under utredningar av MiFID II och var under 

viss del av författningsprocessen tänkta som förslag på hur handelsformen kunde regleras. 

Förslagen, ska poängteras, syftar inte till att förbjuda de osunda strategierna som förknippas 

med algoritmisk högfrekvenshandel, de är som tidigare förklarats redan olagliga. Deras 

funktion skulle emellertid vara att underlätta upptäckt av osunda handelsstrategier och minska 

systemrisker. 

 

6.2. Förslag till reglering 

 

6.2.1. Minimum resting time 

 

Ett av regleringsförslagen i samband med antagandet av MiFID II var att införa en minimum 

resting time för lagda order i orderbooken, på en halv sekund per order. 171 Som det engelska 

begreppet antyder innebär minimum resting time, att en order måste ligga kvar i orderboken 

under en stadgad tid. Orsaken till förslaget var att det i studier på värdepappersmarknaden 

konstaterats att algoritmisk högfrekvenshandel är svårövervakad i realtid till följd av 

handelsformens.172 Förslaget var därmed tänkt att underlätta övervakningen eftersom 

handelshastigheten skulle minska om minimum resting time skulle realiseras. Förslaget blev 

dock inte verklighet i slutversionen av direktiven. Orsaken till att minimum resting time inte 

realiserades i MiFID II var att förslaget ansågs alltför likviditetspåverkande. Det bedömdes 

således att en minimumregel i orderboken skulle medföra en alltför stor minskning av kvaliteten 

på likviditet. Ett annat argument mot minimum resting time är att regeln i praktiken skulle 

medföra en omkostnad för order innan de exekveras och således medföra en ökad spread, 

                                                           
171 TaylorWessing, An update on MiFID II and MiFIR. 
172 Government Office for Science, EIA3, s.3.  
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eftersom orderboken skulle tunnas ut till följd av färre order.173 Förslaget mottogs inte heller 

väl av marknadsaktörerna, som dåvarande Deutche Banks chef för den elektroniska 

aktiehandeln Jose Marques uttryckte saken, This 500 millisecond approach is going to be 

awful.174  

 

6.2.2. Kommentar till minimum resting time 

 

Det är inte otänkbart att marknadsaktörernas negativa inställning orsakades av att minimum 

resting time minskar möjligheterna att använda vissa handelsstrategier. En förutsättning för 

flertalet handelsstrategier är nämligen, som tidigare förklarats, att orderläggningen kan 

exekveras i snabb hastighet, båda avseende läggande och borttagande av order. 

 

Till följd av att minimum resting time skulle förlänga den tid då en order ligger kvar i 

orderboken skulle handelsstrategier quote stuffing och spoofing and layering förhindras. Som 

förklarats tidigare förhindras redan strategierna genom den befintliga självregleringen. 

Reglerna om genuine order och order to trade ratios anser jag vara tillräckliga vilket medför 

att minimum resting time är en oskälig reglering med tanke på regleringens marknadspåverkan. 

Måhända vore det tänkbart att istället införa minimum resting time som är kortare än en halv 

sekund och på så vis underlätta övervakningen av aktiehandeln. Det bör i så fall utredas att 

likviditeten inte påverkas negativt samtidigt som regleringen ger någon reell positiv effekt för 

marknaden avseende marknadsövervakningen. Att reglera för reglerandets skull utan någon 

konstaterad eller förväntad effekt är troligtvis inte vad värdepappersmarknaden behöver.  

 

Istället bör likviditetsfrämjande effekter stödjas av lagstiftningen så att företag kan söka kapital 

på marknaden och både investerare och s.k. småsparare på bästa sätt kan agera på 

värdepappersmarknaden. För låg likviditet kan exempelvis orsaka missvisande prissättningar, 

således torde en god likviditet ligga i alla aktörers intresse. Jag anser därför att eftersom 

värdepappersmarknaden till följd av fragmenteringen av värdepappersmarknaden är beroende 

av den likviditet som högfrekvenshandlare medför, är det bättre att reglera handelsformen på 

så sätt att regleringen inte är likviditetspåverkande i samma utsträckning som minimum resting 

time.  

 

 

 

                                                           
173 Government Office for Science, EIA3, s.3. 
174 Flanagan, Minimum resting time in Europe. 
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6.2.3. Forced market making 

 

Som tidigare förklarats förekommer strategier där likviditetsgaranter ställer likviditet på både 

sälj- och köpsidan kontinuerligt under handelsdagen. Likviditetsgaranterna har i studier på 

OMX30 bevisats bidra i hög utsträckning till likviditeten på aktiemarknaden, även i förhållande 

till andra högfrekvenshandlare som är likviditetsskapande.175 Följaktligen är det inte särskilt 

märkligt att forced market making varit föremål för utredningar om tilltänkt lagstiftning på 

värdepappersmarknaden. I det färdiga direktivet förekommer dock inget krav på att handlare, 

under någon omständighet, ställer likviditet under handelsdagen. 

 

I Nasdaqs regelverk för emittenter på Stockholmsbörsen förekommer emellertid krav på 

anlitande av likviditetsgarant under vissa omständigheter på grund av att det ska finnas 

förutsättningar för tillräcklig handel i ett värdepapper. Enligt reglerna ska nämligen ett antal 

aktier finnas i allmän ägo med tillräckligt många aktieägare, här avses att 25 procent av aktierna 

ska ägas av investerare som äger mindre än tio procent av aktierna vardera.176  

 

Beträffande sekundärnoteringar kan börsen alltid kräva att en likviditetsgarant anlitas för att det 

sekundärnoterade bolaget ska uppfylla likviditetskraven.177 Det torde ha sin grund i att 

sekundärnoterade bolag inte sällan är relativt illikvida jämfört med primärnoteringen och 

således kan det förekomma prisavvikelser mellan noteringarna. Även i en externrapport till 

Finansinspektionen framfördes forced market making som ett sätt att reglera algoritmisk och 

högfrekvenshandel. Det lyftes särskilt fram att åtagandet torde minska likviditetskriser vid 

extrema marknadsförhållanden om åtagandet att ställa likviditet skulle gälla oaktat det 

föreliggande marknadsförhållandet. Åtagandet bedömdes i rapporten, att även minska risken 

för att likviditeten helt försvinner samt att bidra till en stabilare prissättning i allmänhet.178  

 

Att lagreglera market making är dock inget som Stockholmsbörsen ställt sig bakom. Orsaken 

är att Nasdaq är av den uppfattning att det inte är till gagn för marknadens funktion och 

effektivitet, att ålägga medlemmar som ägnar sig åt algoritmisk handel att kontinuerligt ställla 

priser på både köp och sälj sidan av orderboken. Skälet, enligt Nasdaq, är att det skulle förmå 

aktörerna att flytta sin handel till OTC-marknaden179 istället för att bedriva sin verksamhet på 

en reglerad marknad.180 

                                                           
175 Ibid.  
176 Nasdaq, Regelverk för emittenter, artikel 2.3.10 - 2.3.12. 
177 Nasdaq, Regelverk för emittenter, artikel 2.6.4. 
178 Johansson, Högfrekvent & algoritmisk handel - en översikt, s. 26. 
179 OTC- marknaden betyder att handeln sker direkt mellan parterna. 
180 Remissvar Nasdaq, s. 3. 



51 
 

6.2.4. Kommentar till Forced market making 

 

Att marknadsaktörerna riskerar att flytta sin handel till oreglerade marknader istället för en 

reglerad marknad, föranleder att jag är tveksam till att tvinga aktörer att agera likviditetsgaranter 

genom lagstigtning. Likviditeten torde minska om aktörerna som använder algoritmisk 

högfrekvenshandel flyttar från börsen till OTC-marknader eftersom aktörerna bevisligen bidrar 

med likviditet. Följden torde bli mindre effektiva prissättningar på marknaden, vilket skulle 

påverka vanliga investerare och s.k. småsparares möjligheter att agera på 

värdepappersmarknaden. Investeringsrisken skulle möjligen även påverkas till följd av minskad 

likviditet, eftersom prissättningsmekanismen är beroende av likviditet. Således skulle 

prissättningen på värdepappersmarknaden riskera att försämras till följd av forced market 

making. Värdepappersmarknaden som investeringsalternativ torde följaktligen bli mindre 

attraktiv som investeringsalternativ. Transparensen på värdepappersmarknaden, vilket är ett av 

syftet med MiFID II att förstärka, torde även försvagas om större affärer inte sker på en reglerad 

marknad.  

 

På dessa grunder torde forced market making istället för att öka likviditeten, minska 

likviditeten, eftersom aktörerna som betvingats agera likviditetsgaranter i vissa fall skulle flytta 

sin verksamhet från reglerade marknader till OTC-marknader. Regleringen skulle således få 

motsatt verkan från den tilltänkta följden, d.v.s. att likviditeten skulle minska istället för att öka. 

 

6.3. Slutsatser angående regleringsförslagen 

 

Jag har i arbetet med uppsatsen kommit fram till att högfrekvenshandeln främst har en positiv 

marknadspåverkan på värdepappersmarknaden. Likviditetssituationen tillsammans med 

fragmenteringen har orsakat att investerare inte sällan utför större transaktioner utanför den 

reglerade marknaden eftersom transakationerna utanför har lägre prispåverkan. Algoritmisk 

högfrekvenshandel kan emellertid förhindra större prispåverkningar till följd av att investeraren 

köper kontinuerligt under handelsdagen istället för att hela ordern införs i orderboken samtidigt. 

Följaktligen torde algoritmisk högfrekvenshandel kunna minska volatiliteten något eftersom 

marknaden inte reagerar lika kraftfullt vid mindre som vid större affärer. Att strategierna även 

underlättar större transaktioner torde vara positivt för transparensen på 

värdepappersmarknaden, eftersom investeringar kan utföras, utan större prispåverkan, på en 

reglerad marknad istället för dark pools eller OTC-marknader. Följaktligen bidrar 

högfrekvenshandel, ur det avseendet, till att uppfylla delsyftet med den gemensamma EU-

lagstiftningen, nämligen att öka transparensen på värdepappersmarknaden. 
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Sett till innehållet i artikel 17 i MiFID II är motivet till regleringen främst att öka transparensen 

på värdepappersmarknaden och möjliggöra övervakning. Som framkommer av artikeln berör 

flertalet punkter övervakning, anmälning och tillsyn av högfrekvenshandeln.  

Eftersom det i studier på OMX30 visats att särskilt likviditetsgaranterna bidrar till likviditet 

anser jag att den lagstiftning som införs inte ska påverka likviditeten negativt. Införandet av 

MiFID II torde dock varken påverka likviditeten negativt eller positivt, i varje fall inte genom 

artikel 17.  

 

Det bör ses som positivt att det från lagstiftarens sida tas initiativ till gemensam lagstiftning och 

det torde bedömas som den största skillnaden mot tidigare, nämligen att reglering kommer att 

utgöra lag och inte självreglering och att handelsförfarandet kommer stå under 

Finansinspektionens tillsyn. Eftersom påföljderna vid överträdelser kommer att vara starkare 

efter införlivandet av MiFID II kan det ge aktörerna incitament att undvika osunda 

handelsstrategier. 

 

Syftet med införande av MiFID II har även varit att skapa rättvisa och ordnade 

handelsförhållanden samt att minska de risker som förekommer vid algoritmisk 

högfrekvenshandel. I praktiken är de lagregler som införs, de riktlinjer som är utarbetade av 

ESMA och som redan är införlivade i Stockholmsbörsens självreglering. Av den orsaken var 

ett av mina syften att utreda huruvida det fanns realistiska alternativ till att reglera 

handelsformen. Beträffande minimum resting time kom jag fram till att införandet vore ett 

alltför kostsamt alternativ och att alla högfrekvenshandlare, oavsett handelsförfarande, skulle 

agera kostnadsbärare, vilket vore oskäligt. Att regleringen inte infördes i MiFID II berodde 

även på att minimum resting time ansågs alltför likviditetspåverkande. Det är tveksamt om ens 

övervakningen skulle ha underlättats av minimum resting time. Likaledes som att 

högfrekvenshandeln använder algoritmer i sin handelsstrategi utförs övervakningen med hjälp 

av algoritmer som upptäcker osunda handelsmönster. Gällande övervakningen finns det såldes 

inget behov av en minimum resting time. 

 

Beträffande forced market making lyftes förfarandet fram som ett sätt att minska 

likviditetsrisker, särskilt vid extrema marknadsförhållanden eftersom åtagandet skulle gälla 

trots föreliggande marknadsförhållanden. Problemet med forced market making är att det inte 

föreligger något börsmonopol. Följaktligen, om aktörerna bedömer det som förmånligt, kan de 

flytta sin verksamhet till oreglerade marknader som inte omfattas av regleringen. Således skulle 
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regleringen ha motsatt effekt från dess syfte, likviditeten och transparensen på 

värdepappersmarknaden skulle minska.  
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