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Förord 

Vi vill tacka våra engagerade respondenter för att de medverkat i vår studie och givit oss 

djupare kunskap om algoritmisk handel. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Vi vill 

även tacka vår handledare Maria Smolander och våra opponenter som varit med från första 

början och bidragit med värdefulla tips och stöd hela vägen in i mål.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

I och med att teknologiska förändringar har revolutionerat sättet finansiella tillgångar handlas 

på idag har algoritmisk handel vuxit till att utgöra en stor del av världens aktiemarknader. Den 

här studien ämnar undersöka algoritmisk handel utifrån olika marknadsaktörers perspektiv. 

Marknadsaktörerna har med inspiration från intressentteorin delats in i sex kategorier, vilka är 

privata investerare, daytraders, banker, börsen, algoritmutvecklare och tillsynsmyndigheter. I 

den här studien har en kvalitativ forskningsdesign varit tillämplig och elva semistrukturerade 

intervjuer har utförts med marknadsaktörerna utifrån huvudkategorierna risker, volatilitet, 

likviditet och övervakning. Resultatet har bidragit med en bredare bild av algoritmisk handel. 

Respondenterna såg en hel del risker med verksamheten, men majoriteten uttryckte inga 

allvarliga oroligheter kring detta. Volatiliteten och likviditeten ansågs påverkas åt båda hållen 

beroende på kontext. Angående övervakning av algoritmisk handel ansåg respondenterna att 

det är nödvändigt, men svaren skiljer om den nuvarande övervakningen är tillräcklig eller 

inte. Empirin stämmer till viss del överens med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Algoritmisk handel, Högfrekvenshandel, Volatilitet, Likviditet, MiFID II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, 

algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study 

aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. The 

market operators have, partly based on the stakeholder theory, been categorized into six 

categories, namely private investors, day traders, banks, the stock market, algorithmic 

developers and regulators. In this study we used a qualitative research design and 11 semi 

structured interviews have been conducted with the market operators about the main 

categories risks, volatility, liquidity and monitoring. The results contributed a broader view of 

algorithmic trading. Respondents saw a lot of risks with the business, but the majority did not 

express any serious concerns about this. Volatility and liquidity were considered to be 

affected in both directions, depending on context. Regarding monitoring of algorithmic 

trading, respondents considered it necessary, but the answers differ if the current monitoring 

is sufficient or not. The empirical results are partly in line with previous research. 

 

Keywords: Algorithmic Trading, High Frequency Trading, Volatility, Liquidity, MiFID II. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppslista 
 

 

Adverse selection - På grund av falsk jämvikt på marknaden utnyttjas möjligheten att tjäna på 

den falska jämlikheten av de som vet det sanna värdet. 

Algoritmisk handel - Handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt 

bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande. 

Dark pool - Marknadsplats där orderboken är dold. 

Flash crash - Krasch på börsen inom en extremt kort period som ger upphov till ett djupt och 

volatilt fall i priserna. 

Front-running - Front-running är en form av insiderbrott där handlaren fått kännedom om 

kurspåverkande information innan informationen offentliggjorts. 

Högfrekvenshandel -  Högfrekvenshandel utgör en del av algoritmisk handel (HFT = High 

Frequency Trading). 

Layering - Layering innebär att det läggs stora mängder order att köpa eller sälja ett visst 

instrument, vilket ger upphov till en prispåverkan på instrumentet. 

MiFID II - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 

marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 

2011/61/EU. 

MiFIR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om 

marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 

Operationell risk - Utgörs av den risk som uppstår vid förluster orsakade av brister i interna 

rutiner, processer eller system och även interna eller externa händelser som orsakar avbrott i 

verksamheten. 

Proprietary trading - Handel i en egen bok. 

Quote Stuffing - Quote stuffing innebär att en investerare med vilseledande syfte vill dölja 

sin egen handelsstrategi eller sakta ned andra aktörers handelssystem genom att skicka ett 

stort antal order till en handelsplats. 

Smart Order Router - Programvara som används av banker och mäklare för att optimera 

genomförandet genom att använda avancerade routingsregler och algoritmer när man riktar 

order till flera handelsplatser (SOR). 

Spoofing - Med spoofing menas att en handlare lägger en stor säljorder med en limit som 

ligger över den aktuella köpkursen. 

Spread - Ett uttryck för den prisskillnad en köpare är beredd att betala för ett finansiellt 

instrument och det pris en säljare är beredd att sälja samma finansiella instrument för. 

Volatilitet - Kurssvängningar för ett finansiellt instrument, vanligen mätt som 

standardavvikelse baserat på stängningskurs. 
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1.Inledning 
Studien inleds med att presentera bakgrunden till uppsatsens ämne, detta för att skapa en 

bättre förståelse om innehållet. Bakgrunden leder vidare in i problemdiskussionen, 

problemformuleringen, studiens undersökningsfrågor och syfte samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Tekniska förändringar har revolutionerat börsvärlden och hur finansiella tillgångar handlas 

idag. Handel har präglat människors beteenden i åratal genom ekonomiska utbyten beroende 

på hur levnadsstandarden och samhällen sett ut (Nationalencyklopedin u.å.). Handel är ett 

tämligen brett begrepp och kan delas in i många olika typer. En del av handeln utgörs av 

aktiehandeln och denna handel kommer att vara fokus för denna studie. Aktiehandeln idag är 

en mycket förändrad version av den handel som startade under 1900-talet. När aktiehandeln 

startade år 1901 fungerade den som en auktion där mäklare som representerade säljare och 

köpare samlades och marknadsvärdet på respektive aktie fastställdes (Nationalencyklopedin 

u.å.). När bankerna inträdde som medlemmar år 1907 ökade handeln och år 1920 fick 

Finansinspektionen i uppdrag att agera tillsynsmyndighet. Detta förde med sig en lagreglering 

som var i kraft till 1970-talet. Datoriseringen av aktiehandeln började på 1970-talet då 

Värdepapperscentralen, VPC, inrättades. Med hjälp av VPC blev det möjligt med registrering 

av börsbolagens ägare (ibid). I takt med detta började även börsen förse allmänheten med 

information om aktiehandeln via datorterminaler. År 1989 införde börsen ett elektroniskt 

handelssystem som för dess medlemmar innebar möjlighet till aktiehandel från 

hemmakontoret, i och med det sker aktiehandeln på Stockholmsbörsen sedan år 1990 

elektroniskt. Medlemmarna slapp då ha representanter i börshuset, utan blev 

direktuppkopplade till börsens centrala dator och kunde på så sätt lägga köp- och säljorder 

(ibid).  

 

Innovationer sker hela tiden på olika områden inom finanssektorn (Nasdaq Stockholm, 

Stockholms Handelskammare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå & Advokatfirman Vinge 

2014). Dessa innovationer tillsammans med den omfattande digitaliseringen som sker har 

möjliggjort att flera strategier för att handla aktier har uppkommit. En av dessa strategier är 

algoritmisk handel som enligt rapporten av Nasdaq Stockholm et al. (2014) ökar stadigt. 

 

Enligt 1 kap. 5 § andra stycket i Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden definieras 

algoritmisk handel som: ”handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt 

bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande”. 

Algoritmisk handel kan ses som en automatiserad process för utförande av order på 

elektroniska aktiemarknader (Loncar 2017) och kallas ibland för algoritmisk 

högfrekvenshandel, robothandel eller automatiserad handel. Algoritmisk högfrekvenshandel 

kan ses som en del av algoritmisk handel (Örtengren 2015, s.230) och kännetecknas av att ett 

handelssystem analyserar data med en mycket hög hastighetsnivå. Därefter lägger eller 

uppdaterar handelssystemet flera order, allt under en mycket kort tidsperiod 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.375). Högfrekvenshandel kan 

enligt Brogaard (2010) definieras som en typ av investeringsstrategi där investeraren försöker 

göra vinst genom att snabbt köpa och sälja aktier på millisekunder.  
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Enligt Steiner (2007) blev algoritmhandeln känd i samband med börskraschen den 19 oktober 

1987 eftersom datorprogrammen fick ta en del av skulden för att börsraset blev så kraftigt. 

Raset kunde förklaras av att många mäklarfirmor hade förprogrammerat sina system med 

stoppkurser. Detta innebar att när index sedan gick under en förutbestämd nivå sålde 

programmen massa aktier utan urskillning (ibid). Pole (2007) hävdar att den amerikanska 

investmentbanken Morgan Stanley var i spetsen för skapandet av, på den tiden, en ny, mindre 

riskfylld och mer hållbar verksamhet i början av 2000-talet. Han hävdar att det var då det som 

vi idag kallar för algoritmisk handel föddes (ibid).  

 

År 2011 stod algoritmisk handel för ca 50 procent av omsättningen på Stockholmsbörsen, helt 

utan inslag av manuella kommandon (Stockholm TT 2011). Av dessa 50 procent utgjordes 

cirka hälften av så kallad högfrekvenshandel. På Wall Street i New York stod 

högfrekvenshandeln istället för 75 procent av handeln samma år (ibid).    

 

Det finns många olika algoritmer som används av många olika typer av marknadsaktörer. 

Vissa hedgefonder och mäklare handlar likviditet med hjälp av algoritmer, som konkurrerar 

med utvalda marknadsaktörer och andra leverantörer av likvida medel (Hendershott, Jones & 

Menkveld 2011). För tillgångar som handlas på flera marknadsplatser använder investerare 

ofta Smart Order Routing (SOR) som är en automatiserad process för att avgöra var order bör 

läggas för bästa möjliga resultat. Statistiska arbitragefonder använder datorer för att snabbt 

bearbeta stora mängder information i orderflödet och prisflyttningar i olika värdepapper. 

Dessa handlar med hög frekvens baserat på mönster i data för att identifiera felaktiga 

prissättningar av olika värdepapper. Det finns även algoritmer som används av institutionella 

investerare som handlar stora mängder gradvis över tid (ibid). Vi har valt att i denna studie 

anta en bredare bild av algoritmer.  

  

1.2 Problemdiskussion        

Det pågår en ständig debatt kring algoritmisk handel och denna präglas av en oro kring de 

alltmer automatiserade handelsstrategierna. Oron handlar inte om att teknologi i sig används 

på aktiemarknaden, utan snarare på vilket sätt denna används. Under 2012 publicerade 

Finansinspektionen en rapport där de har undersökt vilken påverkan högfrekvens- och 

algoritmhandel har på den svenska aktiemarknaden (Finansinspektionen [FI] 2012). 

Rapporten är baserad på information från banker och institutionella investerare som hävdar att 

påverkan har varit mindre än förväntat när det kommer till risk. De största effekterna som 

identifieras är att likviditeten har förändrats och volatiliteten har ökat på marknaden, dock är 

det inte bara snabbare och mer datoriserad handel som ligger grund för det (ibid). De enda 

uttalade orosmomenten enligt rapporten (FI 2012) är att högfrekvenshandel kan använda sig 

utav manipulativa strategier, med den mängd order och avslut som ökat kraftigt, och att det är 

svårt att upptäcka olagliga metoder och marknadsmissbruk.  
 

Algoritmerna som används inom finansiell handel idag har under de senaste decennierna haft 

en mycket kraftig utveckling (International Organization of Securities 2011). Det har gått 

ifrån handel mellan människor till att handeln sker mer teknologiskt och automatiserat. Detta 

på grund av att den finansiella marknaden följer den revolutionerande teknologiska trend som 

sker världen över. För att en algoritm ska kunna lägga en order på aktiemarknaden är det 

endast enstaka instruktioner eller regler som krävs. Detta gör enligt Kumiega och Van Vliet 
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(2012) att datorer kan vara mer objektiva än mänskliga investerare som utöver regler tillsätter 

subjektivitet. Enligt International Organization of Securities (2011) är en fördel med 

algoritmhandel att den minimerar priseffekten genom att beakta variabler som pris, tid och 

kvantitet. Vidare används algoritmer som ett kvalitativt verktyg vid högfrekvenshandel för att 

analysera marknader och bestämma de mest effektiva handelsstrategier som i sin tur är de 

mest priseffektiva (ibid). Salmon och Stokes (2010) hävdar att algoritmer blivit så inbyggda i 

vårt finansiella system att marknaderna inte kan fungera utan dem. Detta för att datorerna 

hjälper potentiella köpare och säljare att hitta varandra – utan att behöva beakta mellanhänder 

och deras provisioner (ibid). Ytterligare fördelar med algoritmisk handel som ofta brukar 

lyftas fram är en ökad likviditet på marknaden och minskade spreadar 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.377). Algoritmisk handel 

anses också bidra till en minskad volatilitet på marknaden genom att vissa handlare drar nytta 

av prisförändringarna, vilket ger upphov till en stabilisering (ibid). I en studie av Zhang 

(2010) hävdas dock det motsatta, nämligen att volatiliteten ökar på grund av 

högfrekvenshandeln.  

 

En problematik med algoritmhandel är att privata investerare inte hinner med den höga 

hastighetsnivå som används av algoritmerna (Hugo 2011). Den höga hastighetsnivån kan ge 

upphov till asymmetrisk information på marknaden. En risk som kan uppkomma till följd av 

asymmetrisk information är adverse selection (Ogden, Jen & O'Connor 2002). Adverse 

selection innebär att eftersom det kan förekomma en falsk jämvikt på marknaden, på grund av 

den asymmetriska informationen, utnyttjas möjligheten att tjäna på den falska jämlikheten av 

de som vet det sanna värdet (Ogden et al. 2002). Bland nackdelarna med algoritmisk handel 

brukar även lyftas fram att teknikerna som används i verksamheten kan användas för 

marknadsmissbruk såsom marknadsmanipulation och front-running (Värdepappersmarknaden 

MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.377). Vid marknadsmanipulation används algoritmerna 

för så kallad layering och spoofing. I en studie av Dalko (2016) diskuteras en flash crash som 

inträffade år 2010 där spoofing misstänks ha varit en av anledningarna till att den inträffade. 

Med flash crash menas en krasch på börsen inom en extremt kort tidsperiod som ger upphov 

till ett djupt och volatilt fall i priserna. 

Front-running klassificeras som en form av insiderbrott där handlaren fått kännedom om 

kurspåverkande information innan den offentliggjorts (Värdepappersmarknaden MiFID II och 

MiFIR, SOU 2015:2, s.377–378). Tidigare forskning har även påvisat att front-running har en 

negativ påverkan på marknadskvaliteten (Manahov 2016). En ytterligare strategi som anses 

som ett osunt handelsmönster på grund av algoritmer är quote stuffing. Eggington, B. Vann 

Ness och R. Vann Ness (2016) upptäckte i sin studie att quote stuffing gav upphov till bland 

annat högre kostnader vid handel med aktier.  

 

Tidigare forskning inom området har även fokuserats på om en ökad användning av 

algoritmer inom aktiehandeln påverkar det handelsbeteende som existerar på börsen och även 

värdepappers volatilitet (Brogaard 2010). Kunz och Martin (2013) menar att det traditionella 

tillvägagångssättet vid investering har gått från att fokusera på att undersöka företag för att 

avgöra om de är långsiktiga investeringar till att undersöka marknaderna i sin helhet. Detta 

har bland annat stor påverkan på detaljhandeln och institutionella investeringsbeteenden 

(Kunz & Martin 2013). Kelejian och Mukerji (2016) hävdar att algoritmhandel har bidragit 

till en oavsiktlig påverkan på volatiliteten i aktiekursen som sprider sig mellan olika branscher 

på grund av kortsiktiga korrelationer. I Financial Times (2008) hävdar aktiehandlare att den 

ökade användningen av datasystem som reagerar snabbare på de senaste prisökningarna 

förvärrar de historiskt sett höga volatilitetsnivåerna på marknaden.  
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Det finns en del forskning som undersöker om den grundläggande prismekanismen på 

marknaden blir rubbad eller helt hamnar ur funktion på grund av algoritmer (Hendershott et 

al. 2011). Tre fondbolagschefer, Börjesson, Norberg och Thorén, hävdar i Dagens Industri 

(2011) att algoritmisk handel kan manipulera fondspararnas flöden och ge upphov till stora 

svängningar på marknaden, vilket i sin tur kan resultera i sämre pris på fondandelar för 

svenska fondhandlare. Enligt Karlson och Johansson (2011) finns det ett statistiskt samband 

mellan högfrekvenshandel och instabilitet på aktiemarknaden och även ett behov av 

övervakning för denna typ av handel. Deras forskning tyder även på att algoritmisk handel 

skapar likviditet på marknaden och att ingen prismanipulation förekommer, vilket även 

bekräftas av forskningen av Hendershott et al. (2011). Den sistnämnda forskningen tyder även 

på att algoritmer ger upphov till en ökad informationsspridning kring aktiernas prisuppgifter. 

Ytterligare forskning av Hruska och Linnertov (2015) indikerar på att algoritmisk handel är 

positivt förknippad med dess inflytande på likviditeten på marknaden. Kirilenko och Lo 

(2013) hävdar att algoritmisk handel är en del av en mycket bred trend i vilken datorbaserad 

automatisering har förbättrat effektiviteten och minskat kostnaderna, ökat produktiviteten och 

minskat mänskliga fel, tack vare konkurrens och innovation. Vad som dock inte har förändrats 

i samma takt som detta menar Kirilenko och Lo (2013) är det regelverk som skall övervaka 

sådana tekniska och finansiella innovationer. År 2015 kom EU-direktivet MiFID II med syftet 

att uppnå harmoniserade och effektiva regler för värdepappersmarknaden 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.378).  

 

Enligt Jerdén (2018) gynnas relativt inaktiva småsparare av algoritmernas intåg. Däremot 

menar Jerdén (2018) att aktiva småsparare och daytraders istället påverkas negativt. FI:s 

rapport (2012) visar på att bankers och institutionella investerares enda uttalade orosmoment 

med algoritmhandeln är att högfrekvenshandlare kan använda sig av manipulativa strategier 

och det finns en svårighet att upptäcka dessa. Samtidigt menar Börjesson et al. (2011) att 

algoritmer kan resultera i sämre pris för svenska fondhandlare. För att kunna undersöka denna 

spridda bild av algoritmisk handel mellan olika marknadsaktörer har vi inspirerats av den 

ursprungliga intressentmodellen av Freeman (1984) vid kartläggningen av ett lämpligt urval. 

Modellen visar relationerna mellan de olika aktörerna i och runt företaget vilka består av 

kunder, leverantörer, anställda, regeringen samt samhällen (Fassin 2009). I denna studie har 

företaget som kärna ersatts av algoritmisk handel och sedan har sex kategorier av 

marknadsaktörer identifierats för att kartlägga hela den svenska aktiemarknaden som berörs 

av algoritmisk handel. Dessa kategorier består av privata investerare, daytraders, banker, 

börsen, företag verksamma inom algoritmutveckling samt tillsynsmyndigheter. 

 

1.2.1 Problemformulering   

Genom att undersöka den tidigare forskning och aktualiteten rörande algoritmisk handel kan 

vi se en tämligen spridd bild och olika orosmoment beroende på vem som uttalar sig. Till 

denna grund har vi valt att kartlägga algoritmisk handel på den svenska aktiemarknaden 

utifrån fyra huvudpunkter, nämligen risker, volatilitet, likviditet och övervakning ur olika 

marknadsaktörers synvinklar.  
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1.3 Undersökningsfrågor 

 

• Vilka risker finns det med algoritmisk handel enligt marknadsaktörerna? 

• Hur påverkas volatiliteten av algoritmisk handel enligt marknadsaktörerna? 

• Hur påverkas likviditeten av algoritmisk handel enligt marknadsaktörerna? 

• Anses övervakningen av algoritmisk handel vara tillräcklig enligt marknadsaktörerna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga algoritmisk handel på den svenska aktiemarknaden 

utifrån fyra huvudpunkter, nämligen risker, volatilitet, likviditet och övervakning utifrån 

marknadsaktörerna.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till marknadsaktörer inom Stockholmsområdet. 

Marknadsaktörerna har i sin tur delats in i sex olika kategorier, nämligen privata investerare, 

daytraders, banker, börsen, företag verksamma inom algoritmutveckling samt 

tillsynsmyndigheten.  

 

 

2. Teori 
I det andra kapitlet presenteras information och tidigare forskning om ämnet indelat i fyra 

huvudkategorier, nämligen risker, volatilitet, likviditet och övervakning. Kategorin risk 

innehåller underkategorierna prismanipulation, asymmetrisk information och adverse 

selection, operationell risk samt den mänskliga faktorn och investeringsbeteenden på 

marknaden. Dessa ger en teoretisk referensram som berör ämnet algoritmisk handel.  

 

2.1 Risker  

2.1.1 Prismanipulation 

 

Karlson och Johansson (2011) menar på att prismanipulation inte förekommer på marknaden i 

och med algoritmisk handel. Dock hävdar FI i sin rapport (2012) att det är svårt att upptäcka 

att olagliga metoder och marknadsmissbruk förekommer i och med högfrekvenshandel.  

 

 

Layering och spoofing 

Layering innebär att det läggs stora mängder order att köpa eller sälja ett visst instrument, 

vilket ger upphov till en prispåverkan på instrumentet. Dock är den stora mängden lagda order 

inte avsedda att leda till transaktioner utan annulleras så fort en möjlighet till transaktion 

uppstår. Detta skapar då en falsk likviditet som kan vilseleda andra aktörer 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.378). Med spoofing menas att 
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en handlare lägger en stor säljorder med en limit som ligger över den aktuella köpkursen. Att 

en order har en limit innebär att den inte kommer gå till avslut förrän en köpare lägger en 

order vars köpkurs motsvarar limiten (ibid). När köpkursen sedan närmar sig limiten 

annulleras ordern. Således finns ingen avsikt att faktiskt sälja utan avsikten är att ge ett falskt 

intryck av att det finns ett stort säljintresse på marknaden. Detta kan användas för att skrämma 

andra säljare att sälja och sedan skapa ett prisfall som marknadsmanipulatören kan dra nytta 

av (ibid).  

 

I en studie av Dalko (2016) diskuteras effektiviteten i en förordning kallad ”Limit Up-Limit 

Down” av myndighetsinstitutionen United States Securities and Exchange Commission 2012. 

Meningen med förordningen är bland annat att förhindra spoofing som en manipulerande 

högfrekvenshandelsstrategi. Vidare tar Dalko (2016) upp ett fall av spoofing som tros skulle 

kunna vara ett första steg till Flash crashen år 2010 i New York. Resultatet av studien 

indikerar på att det har skett ett manipulerande i den datoriserade högfrekvenshandeln genom 

spoofing där det placerats stora order nära det aktuella priset och sedan skett snabba 

annulleringar av försäljningsorder. Dalko (2016) skriver att spoofing förbjöds år 2010 i USA 

för marknadens rättvisa och stabilitet. Efter det har det förekommit ett antal fällande domar 

för spoofing och andra manipulativa HFT-metoder i USA (ibid).  

 

Front-running 

Front-running är en form av insiderbrott där handlaren fått kännedom om kurspåverkande 

information innan informationen offentliggjorts (Värdepappersmarknaden MiFID II och 

MiFIR, SOU 2015:2, s.377–378). Det kan exempelvis vara stora, inkommande order eller 

prisförändringar på en handelsplats. Handlaren kan därmed dra nytta av denna information 

och lägga order före alla andra (ibid). Denna kritik mot algoritmisk handel har mötts med 

argument om att handlaren inte fått tillgång till informationen innan den offentliggjordes utan 

kunde med sitt tekniska försprång med snabbare uppkoppling tillgodogöra sig informationen 

och agera på denna före andra handlare (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 

2015:2, s.378).  

 

I en studie om regleringen av högfrekvenshandel blev resultatet att det behövs striktare 

regleringar (Manahov 2016). Vidare ser Manahov mot bakgrund av sin studie att algoritmer 

inom högfrekvenshandel “frontar” orderflödet vilket leder till skador på marknadskvaliteten 

och problem för långsiktiga investerare. Dessa algoritmer förutspår inkommande order, front-

runnar dessa och handlar snabbt med korta ”innehavshorisonter” och får då ett bättre pris. 

Studien visar på att datorer vinner över människor i snabbhet, eftersom ingen människa kan 

handla hundratals aktier på en millisekund (ibid).  

 

Quote stuffing  

Quote stuffing innebär att en investerare med vilseledande syfte vill dölja sin egen 

handelsstrategi eller sakta ned andra aktörers handelssystem genom att skicka ett stort antal 

order till en handelsplats (FI 2012). I en studie av Egginton, B. Van Ness och R. Van Ness 

(2016) upptäcktes att 74% av alla börsnoterade värdepappersföretag i USA någon gång under 

året 2010 märkte av quote stuffing. Vidare hävdar Egginton et al. (2016) att perioder av 

intensiv quote stuffing gav konsekvenserna att marknadens likviditet minskade, det gav högre 

kostnader vid handel och en ökad volatilitet på kort sikt. Antalet nya order ökade och även 

antalet order som annullerades medan orderstorleken och orderns varaktighet minskade vid 

perioder av quote stuffing (ibid).   
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2.1.2 Asymmetrisk information och adverse selection 

Asymmetrisk information är ett problem på aktiemarknaden som är ett uttalat orosmoment. 

Exempelvis är den information ledningen har gentemot aktieägarna inte jämnt fördelad, då 

ledningen vanligtvis vet mer än aktieägarna (Ogden et al. 2002). Detta påverkar konkurrensen 

i en marknadsekonomi om viktiga strategiska beslut, försäljningssiffror eller 

produktutveckling hålls hemlig för konkurrenterna. Informationen som hemlighålls är 

nödvändig för att på ett korrekt sätt kunna göra en företagsvärdering (ibid). Ett problem som 

kan komma till följd av asymmetrisk information är adverse selection. Detta innebär att 

eftersom det kan förekomma en falsk jämvikt på marknaden, på grund av den asymmetriska 

informationen, utnyttjas möjligheten att tjäna på den falska jämlikheten av de som vet det 

sanna värdet (Ogden et al. 2002). 

 

Enligt EU-direktivet MiFID II är en nackdel som brukar lyftas fram med algoritmisk handel 

att det skadar andra investerare (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2 

s.378–379). Om en handlare kan förutse och hinna före andra investerare vid avslut av en 

order kommer detta innebära att de andra investerarna måste betala lite mer vid en köporder 

alternativt sälja för lite billigare vid en säljorder än vad de tänkt sig. Detta kan innebära att 

algoritmisk handel ger upphov till ökade transaktionskostnader för de investerare som inte 

använder sig av algoritmer vid aktiehandel (ibid). 

 

Forskning av Hendershott et al. (2011) visar på att ökad algoritmisk handel på 

aktiemarknaden minskar förekomsten av adverse selection.  

 

2.1.3 Operationell risk 

Den operationella risken utgörs av den risk som uppstår vid förluster orsakade av brister i 

interna rutiner, processer eller system och även interna eller externa händelser som orsakar 

avbrott i verksamheten (Investor AB u.å.). Enligt EU-direktivet MiFID II 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2 s.382) ska system som bygger 

algoritmer innehålla säkerhetsåtgärder såsom trösklar och gränser för att förebygga felaktiga 

order och förhindra att systemet skapar oreda på marknaden. Värdepappersinstitutet ska 

dessutom ha ett kontinuitetsarrangemang som kan hantera potentiella systemhaverier (ibid). 

Detta för att förebygga den operationella risken som finns med algoritmisk handel.  

 

Kirilenko och Lo (2013) hävdar att algoritmisk handel har ökat produktiviteten och minskat 

mänskliga fel tack vare konkurrens och innovation.  

 

2.1.4 Den mänskliga faktorn och investeringsbeteenden på marknaden 

Ett orosmoment med algoritmisk handel är att den mänskliga faktorn ibland försvinner helt i 

processen. EU-direktivet MiFID II (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 

2015:2, s.378–379) tar upp problemet att en handlare som sysslar med algoritmer inte samlar 

vinst från egna analyser av bolag eller omvärlden, utan endast från analyser av andra 

investerares agerande och förmågan att hinna före. Detta agerande kan då ge upphov till att 

andra analyserande investerares vinster minskar och i sin tur blir det mindre lönsamt att ägna 

sig åt egna analyser och bedömningar av bolaget i sig. Detta kan göra att färre investerare 

kommer att ägna sig åt den analysform som bidrar till att skapa en så korrekt prissättning av 

aktierna som möjligt (ibid). 
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Forskning gjord av Kunz och Martin (2013) visar på att det traditionella tillvägagångssättet 

vid investering har gått från att fokusera på att undersöka företag för att avgöra om de är 

långsiktiga investeringar till att undersöka marknaderna i sin helhet med hjälp av bland annat 

algoritmer. De menar att det idag ofta inte spelar lika stor roll vad företaget gör och inte gör, 

då detta inte avspeglas lika mycket i rekommendationerna om aktien är värd att köpas eller 

säljas. Istället avgörs värdet på ett företags aktie med hjälp av hur den specifika aktien går och 

hur marknaden beter sig. Denna förändring har enligt Kunz och Martin (2013) stor påverkan 

på detaljhandeln och institutionella investeringsbeteenden, regulatoriska strukturer, 

regeringens roll och även, om okontrollerat, den globala ekonomin i stort. 

 

På finansmarknaden är beslutsreglerna baserade på sannolikhetsuppskattningar (Kumiega & 

Van Vliet 2012). I den finansiella litteraturen utgörs uppskattningar i kombination med en 

nivå av riskaversion en nyttofunktion som är unik för varje investerare. Dock är inte 

människan kapabel till att bilda sannolikhetsuppskattningar utan fördomar. De tar hänsyn till 

kända och okända risker. Eftersom uppgifter om sannolikhet inte är tillgängliga för 

investerare måste de subjektivt lösa detta (ibid). Utifrån den förväntade nyttoteorin (Expected 

Utility Theory) menar Kumiega och Van Vliet (2012) att investerare betalar för sin 

subjektivitet genom att inte maximera sin nytta. Detta i kontrast till datorer, som saknar denna 

subjektivitet. De kan förväntas följa regler och bilda objektiva bedömningar av risker. Genom 

sin objektivitet drar de automatiska handelssystemen större nytta än mänskliga investerare. 

Detta kan ses som en risk då mänskliga beteendemönster kan gå förlorade på 

finansmarknaden då datoriserade handelsmetoder prioriteras eftersom de enligt Kumiega och 

Van Vliet (2012) bidrar till störst nyttoeffekt.  

 

2.2 Volatilitet 

Algoritmisk handel anses kunna bidra till en minskad volatilitet på marknaden genom att vissa 

handlare drar nytta av prisförändringarna, vilket ger upphov till en stabilisering 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.377). I en studie av Zhang 

(2010) undersöks bland annat högfrekvenshandelns påverkan på volatiliteten. Zhang (2010) 

hävdar att högfrekvenshandel ökar volatiliteten på börspriserna och menar mer specifikt att 

volatiliteten i aktiekursen är positivt korrelerad med högfrekvenshandel. Studien påvisade 

även att den positiva korrelationen är starkare för aktier med höga institutionella innehav och 

att korrelationen är starkare mellan HFT och volatilitet när det är hög osäkerhet på 

marknaden. I en studie av Brogaard (2010) hävdas dock att volatiliteten inte ökar på grund av 

algoritmer, utan snarare minskar. Brogaard (2010) kunde även med sin studie påvisa att i 

volatila marknader ökar efterfrågan på likviditet och utbudet minskar. Detta innebär att 

volatila marknader tar mer likviditet än vad den ger.  

 

I en studie av Kelejian och Mukerji (2016) hävdas att den algoritmiska handeln har bidragit 

till en oavsiktlig påverkan på volatiliteten i aktiekursen som sprider sig mellan olika branscher 

på grund av kortsiktiga korrelationer. Vidare hävdar de även att volatiliteten i samband med 

högfrekvenshandel kan bero på nyheter relaterade till branschen och att det skett en ökning av 

avvikelser när det kommer till rörligheten i avkastningen mellan branscher sedan 

introduktionen av algoritmisk handel (ibid).  
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2.3 Likviditet 

En fördel som lyfts fram med algoritmisk handel i EU-direktivet MiFID II är att det ger 

upphov till en ökad likviditet (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, 

s.377). Det har dock ifrågasatts om algoritmisk handel verkligen bidrar till likviditet eller om 

det är en illusion då många order ofta annulleras av högfrekvenshandlare (ibid).  

 

I en studie av Karlson och Johansson (2011) påvisas att algoritmisk handel skapar likviditet 

på marknaden. Även forskning av Hendershott et al. (2011) tyder på att i och med en ökad 

användning av algoritmer på aktiemarknaden har likviditeten på marknaden även ökat. Enligt 

Hruska och Linnertov (2015) är algoritmisk handel positivt förknippad med dess inflytande på 

likviditeten på marknaden. Deras forskning fokuseras därmed på att testa förhållandet mellan 

marknadslikviditet av terminer som handlas på EUREX Exchange och HFT-verksamhet på 

europeiska derivatmarknader. Resultaten tyder på att effekten av HFT på marknadslikviditet 

är positiv (ibid). 

 

2.4 Övervakning 

Enligt MiFID II-direktivet (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2 

s.382) ska värdepappersinstitut som är verksamma inom algoritmisk handel ha effektiva 

system och utföra riskkontroller. Anledningen till detta är att säkerställa att institutets 

handelssystem har tillräcklig kapacitet och är tillräckligt motståndskraftiga. En annan 

anledning är att säkerställa att den algoritmiska handeln de bedriver inte ger upphov till 

marknadsmissbruk eller bryter mot de handelsregler som finns på den handelsplats där 

handeln sker (ibid). Systemet ska som tidigare nämnt innehålla säkerhetsåtgärder såsom 

trösklar och gränser för att förebygga felaktiga order och förhindra att systemet skapar oreda 

på marknaden. Värdepappersinstitutet ska dessutom ha ett kontinuitetsarrangemang som kan 

hantera systemhaverier. Systemen som används ska vara övervakade och testade enligt 

kraven. Dessutom ska de företag som ägnar sig åt algoritmisk handel underrätta sin behöriga 

myndighet om detta (ibid). 

 

Brogaard (2010) menar att högfrekvenshandeln har förändrat marknadens sammansättning 

och i och med det faktum att det är en helt ny metod gör att det är av vikt att förstå vilken 

inverkan det har på marknaden. Därför anses övervakningen vara av vikt för denna typ av 

handel. Enligt Dalko (2016) bör fokuset för tillsynsmyndigheter inte ligga på om HFT kan ge 

upphov till någon systemrisk, utan istället på hur mycket potentiell skada HFT kan medföra 

till marknadsstabiliteten och om det kan orsaka en marknadskrasch. Flash crashen i USA och 

liknande händelser på andra marknader (som exempelvis Indiens flash crash 5 oktober 2012) 

varnade tillsynsmyndigheter på de globala finansmarknaderna om de negativa effekterna HFT 

kan orsaka. Kirilenko och Lo (2013) menar med sin forskning att det regelverk som ska 

övervaka algoritmisk handel inte har förändrats i samma takt som den datorbaserade 

automatiseringen. Enligt Karlson och Johansson (2011) existerar ett behov av övervakning för 

algoritmisk handel. Dock belyser FI i sin rapport (2012) svårigheterna med att övervaka att 

olagliga metoder och marknadsmissbruk inte sker på marknaden i och med algoritmisk 

högfrekvenshandel.  
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3. Metod  
I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens forskningsdesign, population, urval, 

datainsamling, genomförande, källkritik samt metodkritik. 

3.1 Forskningsdesign 

I denna studie har en kvalitativ forskningsdesign valts som metod. En kvalitativ 

forskningsdesign baseras på en strategi där huvudfokus ligger på insamling av kvalitativa data 

och inte på kvantitativa data. Med kvalitativa data menas data i form av ord, meningar och 

uttryck och med kvantitativa data menas att de data som samlas in omvandlas till tal 

(Jacobsen 2012, s.62). Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s.13) har en kvalitativ metod 

utvecklats för att möjliggöra forskning om sådant som inte kan beskrivas med siffror. En 

kvalitativ forskningsdesign har valts då det valda ämnet inte bedömdes kunna utforskas helt 

med endast siffror samt att det kräver en mer djupgående analys av data. En ytterligare 

motivering till varför en kvalitativ forskningsdesign bedömdes som mer tillämplig än en 

kvantitativ är att det bättre kan skapa förståelse för komplexa situationer (Creswell 2013, 

s.248). Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.85) beskrivs kvalitativa forskningsintervjuer 

som att genom ett socialt samspel skapar intervjurespondent och intervjuare kunskap 

tillsammans. Syftet är att förstå ämnen ur den intervjuades vardagsvärld och egna perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2014, s.41). Inom kvalitativ forskning kan flera metoder användas för 

att samla in data som exempelvis observationer och fallstudier. I denna studie har dock endast 

kvalitativa intervjuer tillämpats. Vidare har semistrukturerade intervjuer valts. En 

semistrukturerad intervju är ett tillvägagångssätt där frågor förberetts i förhand och ytterligare 

frågor kan ställas löpande under intervjuns gång (Bryman & Bell 2013, s.475–476). Den 

insamlade kvalitativa datan har sedan varit subjekt för jämförelse med tidigare studier av 

algoritmisk handel på den svenska aktiemarknaden.  

 

Deduktiv och induktiv metod är enligt Fejes, Thornberg, Ahn, Back och Berterö (2015, s.23–

24) två olika metoder i en forskningsprocess som hjälper forskaren att dra slutsatser. Enligt 

Fejes och Thornberg et al. (2015, s.23–24) innebär en deduktiv metod att forskaren 

exempelvis med hjälp av olika teorier skapar hypoteser som sedan undersöks och hjälper 

forskaren att dra slutsatser. Detta kan göras i flera olika fall för att testa hur väl teorin 

instämmer och på så sätt bygga upp empirin (ibid). Den induktiva metoden bygger istället på 

att respondenten bidrar med sin tolkning av verkligheten, som sedan tolkas av forskaren som 

undvikit att skapa sig en bestämd uppfattning om vad den letar efter innan (Jacobsen 2012, 

s.62). Fejes och Thornberg et al. (2015, s.23–24) menar att genom induktiv metod kommer 

forskaren fram till slutsatser genom observationer och erfarenheter. Forskaren identifierar ett 

mönster av flera fall för att skapa sina hypoteser (ibid). I denna studie har vi valt att använda 

oss av en induktiv metod. Metoden valdes därför att vi ville erhålla en mer allmän syn än vad 

vi hade fått genom att använda den deduktiva metoden. Vidare valdes en induktiv metod för 

att det valda undersökningsämnet tidigare inte blivit undersökt utifrån våra urvalskategorier.  

3.2 Population 

Populationen för studien utgörs av marknadsaktörer på den svenska aktiemarknaden. 
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3.3 Urval 

Totalt tillfrågades 24 personer under perioden 25 mars till 16 april med ett bortfall på 13 

personer. Vi valde att först begränsa antalet respondenter till maximalt tio stycken. När vi 

hade en till potentiell respondent och den givna tidsramen tillät en till intervju begränsades 

istället antalet respondenter till elva stycken. Anledningen till denna begränsning är enligt 

Jacobsen (2012, s.98) att transkribering och analysering av insamlade data från kvalitativa 

intervjuer är en tidskrävande process och vi bedömde elva intervjuer som maximalt möjligt 

inom den givna tidsramen för studien. Urvalsprocessen påbörjades med en analys av de 

existerande marknadsaktörerna på aktiemarknaden som bedömdes kunna besvara studiens 

undersökningsfrågor. Eftersom ämnet önskas undersökas utifrån olika synvinklar har de 

existerande marknadsaktörerna på aktiemarknaden delats in i kategorier. Vi har sedan valt ut 

ett antal individer ur varje kategori som ansågs kunna ge sin kategoris kunskap och syn på 

ämnet. Nedan presenteras Figur 3:1 som visar hur potentiella respondenter på aktiemarknaden 

har kartlagts.  

 
Figur 3:1 Urvalsprocess: kartläggning av marknadsaktörer inom algoritmisk handel

  
 

De utvalda respondenterna består av två privata investerare som handlar på börsen ibland, tre 

banktjänstemän, en respondent från Finansinspektionen, två respondenter från Nasdaq, två 

daytraders samt en algoritmutvecklare. Respondenterna har valts genom både 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna 

finns tillgängliga för forskaren och urvalet sker därmed där det mest sannolikt går att finna 

respondenter (Polit & Beck 2012). Ett snöbollsurval innebär att en respondent med god 

kännedom om en grupp eller ett fenomen intervjuas och ger idéer och förslag på andra 

respondenter som kan vara intressanta för forskarna att intervjua (Jacobsen 2012, s.131). De 

första respondenterna som vi kom i kontakt med var genom ett bekvämlighetsurval därför att 

vi hade tillgång till dessa genom nätverk, exempelvis genom arbete, familj och vänner. De 

senare tillkomna respondenterna fick vi tillgång till genom snöbollseffekten då en specifik 

respondent inom ett visst verksamhetsområde kunde bidra med fler intervjurespondenter inom 

samma verksamhetsområde. 
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3.4 Datainsamling 

3.4.2 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2012, s.59) utgörs primärdata av forskarnas insamlade data. Studiens 

primärdata har samlats in med hjälp av både fysiskt utförda kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och en kvalitativ semistrukturerad telefonintervju. Intervjuerna har haft ett 

explorativt syfte vilket innebär att de är öppna och till viss del strukturerade intervjuer (Kvale 

& Brinkmann 2017, s.148). Grundfrågorna ställs utifrån att forskarna exempelvis vill 

kartlägga ett område och för att få ny information och olika synvinklar kan även följdfrågor 

ställas (ibid).   

3.4.1 Sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2012, s.59) utgörs sekundärdata av information från bland annat böcker, 

tidskrifter och befintliga databaser (som exempelvis offentlig statistik). Enligt Rienecker och 

Jorgensen (2014) möjliggör teorier en grund för bearbetning, analys och förståelse och utgör 

även understöd för argumentation. Mot bakgrund av detta har vi valt att jämföra primärdata 

mot tidigare forskning. För att hitta tidigare forskning om ämnet har vi använt sig av 

databaser såsom GoogleScholar, Jstor, ProQuest och SöderScholar. Sökord som “algorithmic 

trading” och “HFT” har använts. Alla de underlag som har använts framgår i studiens 

referenslista. 

 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Intervjurespondenter 

Intervjurespondenterna för studien utgörs av totalt elva personer.  

Intervjurespondent 1 är Lennart Elofsson, investeringsspecialist på Swedbank. 

Intervjurespondent 2 är Mattias Alsbo, finansinspektör inom området marknadstillsyn på 

Finansinspektionen.  

Intervjurespondent 3 är Joakim Berling, Senior Fixed Income Trader på bank. 

Intervjurespondent 4 är Per-Olof Eriksson, privat investerare.  

Intervjurespondent 5 är anonym, daytrader.  

Intervjurespondent 6 är anonym, Senior Fixed Income Trader på bank. 

Intervjurespondent 7 är Carl Johan Högbom, före detta börschef och expert på börshandel. 

Intervjurespondent 8 är Markus Krieger, privat investerare.  

Intervjurespondent 9 är anonym, trader och algoritmutvecklare.  

Intervjurespondent 10 är anonym, daytrader.  

Intervjurespondent 11 är Magnus Ericsson, mäklare på Nasdaq.  

 

3.5.2 Förberedelse inför intervju 

Inför varje enskild intervju har frågorna skickats ut till respondenterna via mail för att de ska 

ha fått en möjlighet att förbereda sig och få en bredare inblick i vilka områden intervjun 

kommer att beröra. Studiens syfte har också kommunicerats ut via mail innan intervjun för att 

respondenterna ska vara medvetna om detta. Anonymitet erbjöds även varje respondent innan 

intervjuns början. 
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3.5.3 Intervju 

Intervjuerna utfördes under tidsperioden 25 mars till 23 april 2018. Av totalt elva utförda 

intervjuer utfördes en intervju via telefon. Anledningen till detta är att det fanns geografiska 

hinder för ett fysiskt möte. De andra intervjuerna utfördes i Stockholmsområdet, mestadels på 

respondenternas arbetskontor. Alla utförda intervjuer tog mellan 25 minuter till 90 minuter. 

Båda författarna till studien medverkade i åtta av elva intervjuer, tre av intervjuerna utfördes 

med endast en författare och en intervjurespondent. Detta på grund av tidsbrist från vår sida. 

Intervjurespondenterna fick besvara 10 öppna frågor. Detta för att respondenterna skulle ges 

möjlighet att forma sina svar med sina egna ord och ge mer utvecklande svar. Utöver detta 

ansåg vi att öppna frågor vara mer tillämpliga än slutna frågor då de sistnämnda kan leda in 

respondenterna i en viss riktning. Efter och under intervjuns gång kunde följdfrågor ställas av 

författarna. 

 

3.5.4 Bortfall 

Av de totalt tillfrågade 24 personerna uppstod det 13 bortfall. Bortfallen uppstod till störst del 

på grund av att respondenterna inte kände sig helt säkra på de utskickade intervjufrågorna och 

ansåg sig inte tillräckligt pålästa för att kunna besvara dem vid en potentiell intervju. Ett 

bortfall uppstod även då respondenten inte upplevde ha tid att ställa upp på en intervju. 

Ytterligare ett bortfall uppstod på grund av att respondenten inte återkopplade när förslag på 

intervjutider hade skickats ut.  

 

3.6 Källkritik 

3.6.1 Trovärdighet 

Vid kvalitativ forskning ligger fokus på begreppet trovärdighet. Trovärdighet delas in i 

ytterligare fyra begrepp: tillförlitlighet, replikerbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Det urval som använts i studien är inte representativt för hela den svenska aktiemarknaden, 

vilket gör studien svår att generalisera. Det kan även ses som osäkert huruvida de utvalda 

intervjurespondenterna liknar den bakomliggande population där resultatet skall tillämpas då 

studien utgått från ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Eftersom studiens respondenter 

dessutom har valts utifrån nätverk kan det innebära att respondenterna inte är representativa 

för den bakomliggande populationen.  

 

Det bedömdes som nödvändigt att resultatet rapporterades till de respondenter som studerats 

för att de skulle kunna bekräfta att vi uppfattat verkligheten korrekt. Därför har återkoppling 

till alla respondenter skett och respondenterna har då återkopplat med några ändringar och 

förtydliganden. Detta kan göra studiens resultat mer trovärdigt. Beaktning kan dock riktas till 

om intervjurespondenterna har varit partiska i intervjuerna. Eftersom en del av 

intervjurespondenterna är anställda inom ett företag som är verksamma inom algoritmisk 

handel finns det en risk att de svarat utifrån sitt företags intresse. Detta är något som är svårt 

att bedöma och kan påverka studiens trovärdighet. För att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ 

forskning krävs det att de regler som finns avseende utförandet följs. Därmed har alla 

respondenter behandlats på samma sätt och intervjuerna utförts så likartat varandra som 

möjligt. Konfidentialitet stärker studiens tillförlitlighet och innebär att anonymitet och 

nämnda företag inte får tas upp i uppsatsen om det inte givits tillstånd för det (Tivenius 2015, 

s.73). Fyra av studiens intervjurespondenter har valt att vara anonyma och därför presenteras 
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inte deras namn. Detta skapar en problematik för läsaren att kontrollera att deras lämnade 

uppgifter stämmer. Dock har de flesta av respondenterna valt att inte vara anonyma och 

därmed kan läsaren fortfarande kontrollera en stor del av uppgifterna som ligger till grund för 

studien. Vi har undvikit att använda nämnda namn på specifika företag och institutioner från 

intervjuerna. Detta ansågs nödvändigt då den insamlade datan bedömdes innehålla en del 

känslig information.  

 

En ytterligare aspekt som kan tas i beaktning är att olika individer har olika förmågor att 

uttrycka sig och kan uppfatta frågorna olika även om de varit ställda på samma sätt. Detta gör 

att respondenternas svar kan skiljas åt mer eller mindre. Intresset för att ställa upp på en 

intervju har varierat vilket leder till att urvalet kan bli missvisande i de olika kategorierna.  

 

3.6.2 Etiska överväganden 

Vid utföranden av studier är det enligt Jacobsen (2012, s.32) viktigt med etiska överväganden 

såsom informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och krav på att bli korrekt återgiven. 

De etiska övervägandena är av stor vikt för att forskningen ska hålla hög kvalitet, följa god 

vetenskaplig praxis och ge en så verklighetstrogen bild som möjligt (Nyberg & Tidström 

2012, s.49). Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) är en av utgångspunkterna för forskningsetiska 

principer individskyddskravet. Grunden för individskyddskravet utgår från fyra olika 

huvudkrav som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav uppfylls genom att respondenterna fått ta del av studiens syfte 

och villkor, att samtycke har getts för deltagande i studien, att personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och att den insamlade datan enbart kommer utnyttjas i studien (ibid).  

Alla intervjurespondenter som deltagit i denna studie har frivilligt valt att delta och har kunnat 

avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Respondenterna har innan 

intervjuerna fått ta del av studiens syfte. I studien har samtliga intervjurespondenter erbjudits 

anonymitet och fyra av respondenterna valde att vara anonyma. Anledningen till detta är att 

respondenten ska känna sig trygg med att vara öppen i sina svar samt att respondenten inte 

riskerar negativa påföljder på grund av sitt deltagande i studien som exempelvis kränkningar, 

fysiska eller psykiska skador. Detta gör att det i högre grad går att lita på att respondentens 

svar är uppriktiga vilket leder till ett säkrare resultat som stärker studiens validitet (Tivenius 

2015, s.73).  

3.7 Metodkritik 

Enligt Creswell (2013, s.248) är ett sätt för forskare att uppnå validitet att vara självreflektiv 

och förstå sina brister samt att diskutera dem. I studien har respondenterna valts utifrån 

nätverk vilket gör att studiens resultat inte kan generaliseras. Det kan även innebära att svaren 

kan ha formats, vilket gör att studiens validitet kan komma att ifrågasättas. Vi har med 

avseende till detta undvikit att diskutera ämnet innan intervjun för att låta respondenternas 

åsikter vara opåverkade. Att urvalet baseras på bekvämlighets- och snöbollsurval kan 

kritiseras. Kritik som kan riktas mot dessa två urvalsmetoder är att det inte är säkert om de 

valda respondenterna ger den rikaste information om undersökningsämnet. En nackdel med 

snöbollsmetoden är att det saknas en garanti för att det faktiskt ger några resultat (Jacobsen 

2012, s.131). Genom att använda sig av flera olika metoder för att få fram resultatet i sin 

forskning kan en rikare och bättre förståelse av fenomenet uppnås (Jacobsen 2012, s.89). Vi 

har ändå valt att använda sig av endast en metod mot bakgrund av den givna tidsramen, vilket 

kan ses som en nackdel.  
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Intervju är en av de vanligaste metoderna inom det kvalitativa perspektivet. En fördel med 

intervjuer är att de är flexibla och idéer och känslor kan följas upp på ett helt annat sätt än 

genom enkäter (Bell 2006, s.158). Enkätsvar måste tas för vad de är medan intervjusvar kan 

få följdfrågor, utvecklas och fördjupas. Backman (2016, s.61) hävdar att intervjuer kan 

uppfattas som en lätt metod, men att metoden ställer höga krav på intervjuaren. Intervjuer är 

till stor del ostrukturerade i strävan efter en helhetsbild och förståelse. Vidare hävdar 

Backman (2016, s.61) att detta i sin tur skapar utrymmen för missförstånd och felkällor. Vi 

har därför efter varje intervjutillfälle skickat de sammanfattade svaren till respondenterna för 

att på så sätt upptäcka eventuella missuppfattningar och felskrivningar.  

 

De fysiska intervjuerna har utförts i olika miljöer, vilket vi bedömer som något som kan ha 

haft påverkan på respondenternas intervjusvar. Tre av de fysiska intervjuerna har utförts i en 

miljö med mycket folk och störningsmoment. Detta kan ha gjort att respondenterna inte känt 

sig helt bekväma med att ge ärliga svar. Störningsmomenten kan ha givit upphov till att 

respondenterna blivit distraherade under intervjuns gång och därmed inte kunnat bidra med 

sin fulla kunskap om ämnet.  

 

Enligt Backman (2016, s.43) är replikation ett av syftena med en detaljerad redovisning av 

observationerna. Vidare menas med replikation att någon utomstående ska kunna kontrollera 

svaren och att man ska kunna göra om exakt samma undersökning under samma förhållanden 

(ibid). Mot bakgrund av detta har författarna antecknat alla intervjuprocesser med 

respondenterna för att andra som vill upprepa studien lätt kan gå tillbaka och se hur 

intervjuerna utfördes.  

 

 

4. Resultat 
I det fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin från intervjuerna. Empirin är 

uppdelad utifrån de valda kategorierna som marknadsaktörerna delats in i, nämligen privata 

investerare, daytraders, banker, börsen, algoritmutvecklare samt tillsynsmyndighet. Efter 

dessa presenteras en kort sammanställning av empirin. 

4.1 Privata investerare 

4.1.1 Respondent 4  

Per-Olof diskuterar risker kopplat till algoritmisk handel och hävdar att det första problemet 

är att programmen helt plötsligt kan löpa amok och skapa kaos i handeln som kan vara svår att 

stoppa. Han förklarar att det andra problemet är att människan försvinner, alla beslut tas 

endast av maskiner med hjälp av exempelvis sociala medier. Då är det genom sociala medier 

som man samlar in information och skapar uppfattningen om hur olika företag kommer att 

utvecklas, detta på ett sätt som en människa inte har möjlighet till. Avslutningsvis nämner 

Per-Olof att en tredje risk är att om alla sitter på samma program kommer marknaden att 

försvinna då alla kommer fatta samma beslut. Per-Olof tror att trenden kommer bli att alla 

kommer använda sig utav algoritmer. Han menar att idag är det svårt att vara daytrader. De 

stora aktörerna har fysiska maskiner på plats nära handeln för att kunna fatta snabba beslut 

och få igenom köp- och säljorder blixtsnabbt. Detta gör det svårt för en att sitta hemma och 
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handla även om man har algoritmprogram, man hinner helt enkelt inte genomföra affärer 

innan kursen ändras, menar han.   

 

Per-Olof anser att det förekommer prismanipulation på marknaden i och med algoritmisk 

handel. Han säger att via algoritmprogrammen kan man bygga upp vissa scenarion som man 

sedan kan utnyttja. Genom egen manipulation vet man vilka sannolika händelser som kommer 

att ske i handeln och då kan man agera utifrån det, menar han. 

  

Angående volatiliteten säger Per-Olof att han tror att den ökar på kort sikt till följd av 

algoritmisk handel. Detta menar han då den personen med den bästa programvaran vill ha stor 

rörlighet för att kunna tjäna pengar. Dock menar han även att om alla aktörer sitter i liknande 

program kommer rörligheten minska då alla fattar samma beslut. Per-Olof anser även att det 

behövs mer övervakning av algoritmisk handel. Han förklarar att om det inte finns regleringar 

kommer ett fåtal att sko sig på övrigas bekostnad. 

 

4.1.2 Respondent 8  

Angående risker hävdar Markus att han spontant tänker att om alla algoritmer skulle skrivas 

med liknande metoder kan samma information tolkas likadant och påverka marknaden väldigt 

extremt. Han menar att om människor programmerar algoritmerna på samma sätt kan det då 

ge upphov till problematik då detta skulle kunna skapa en massiv sell-off genom att 

algoritmerna agerar likadant.  

  

Att det skulle förekomma någon prismanipulation på grund algoritmisk handel förutsätter 

Markus att det inte gör då det är olagligt, som exempelvis insider-trading. Priserna är mer 

rättfärdiga gentemot den information som finns tillgänglig idag, tycker han. Dock menar han 

att det kan förekomma ändå.  

  

Markus anser att över längre perioder kommer volatiliteten minska. Volatiliteten kanske kan 

öka under kortvariga perioder, men den blir mindre över tid, menar han. Markus säger även 

att han utgår från att algoritmer kan tillgodose all information som inte människor kan och 

genom det kan algoritmer sprida ut risker. Detta kan då leda till att likviditeten minskar, 

menar han.  

 

Angående övervakning menar Markus att det viktiga är att Finansinspektionen och tillhörande 

enheter kan justera sig så att det inte blir någon prismanipulation, att all information finns 

tillgänglig och att det är öppen konkurrens. Han menar att eftersom ämnet algoritmisk handel 

är väldigt stort kan övervakningen behöva förändras för att hänga med.  

 

Att alla inte använder sig utav algoritmer menar Markus kan bero på att vissa investerare 

anser att de tar bättre investeringsbeslut själva. Han säger att algoritmer ska fungera som ett 

hjälpmedel i investeringsprocessen men att faktorer som investerarens magkänsla och 

kunskap då försvinner. Han menar att algoritmer ändå är ett program där allt inte är inräknat 

och välkalkylerat vilket kan leda till tunnelseende. Algoritmer tar logiska beslut, men det 

kanske inte alltid är de bästa, avslutar han.  
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4.2 Daytraders 

4.2.1 Respondent 5 

Angående risker tar respondenten upp att en risk med en kundalgoritm är att den är dåligt 

programmerad och att det då finns möjligheter att lura den, vilket inte är bra. Dåligt 

programmerade algoritmer kan gå fel, menar respondenten. Detta gör i sin tur att börsen får 

makulera massa order. En annan risk som tas upp är att det är svårt att bevisa om en algoritm 

sysslar med otillåten verksamhet. Respondenten understryker att om en algoritm lurar en 

annan algoritm är det inte olagligt, men om en privatperson lurar en algoritm uppstår problem 

för privatpersonen. Respondenten anser att det egentligen inte är annorlunda om det är en 

person som sitter bakom spakarna. En annan risk som respondenten tar upp är den tekniska 

risken, exempelvis om strömmen skulle gå. Respondenten menar att det med proprietary 

trading finns risker som felprogrammeringar och att algoritmerna gör misstag. En risk som 

diskuteras av respondenten är även om det blir för många algoritmer. Är det för många 

algoritmer som gör samma sak kommer det inte fungera till slut, hävdar respondenten.  

 

Respondenten anser att i det korta perspektivet är algoritmer ute efter att tjäna pengar. Om 

algoritmerna kan nosa upp och komma åt orderböcker kan de dra nytta av det under hela 

dagens gång då de hinner före i orderläggningen, menar respondenten. Mot bakgrund av detta 

hävdar respondenten att man blir front-runnad. Dock menar respondenten att det är detta man 

gör utan algoritmer också, det går ut på att hitta andras order. Kunderna får leva med att de 

blir lite lurade då de alltid blir steget efter eftersom maskinerna är jättesmarta och snabba, 

medger respondenten. Respondenten framhäver att manipulation i sig inte är tillåtet. 

 

Angående volatiliteten menar respondenten att algoritmisk handel minskar volatiliteten. Dock 

menar respondenten att vid dåliga nyheter kommer bra algoritmer ta hand om marknaden, 

men ett event som är väldigt ovanligt kanske gör att volatiliteten ökar. Då kan det bli stor 

påverkan, hävdar respondenten, eftersom algoritmerna fångar upp rörelser på marknaden och 

kommer då inte vilja hålla sina positioner. Angående likviditeten hävdar respondenten att all 

form av trading är bra då det ökar likviditeten. Dock menar respondenten att det finns så 

kallade dark pools där algoritmerna går utanför börserna, då minskar likviditeten. En dark 

pool är enligt respondenten en börs man inte ser. Respondenten menar att det har gått från 

telefonhandel till datorhandel, vilket minskar friktionen och blir effektivare. Man kan tjäna 

mycket pengar, medger respondenten, men med datorer blir det svårare att lägga fingrarna 

emellan. 

 

Respondenten hävdar att det måste vara en bra övervakning av algoritmisk handel och anser 

att den är dålig i nuläget på så sätt att de lätta offren åker dit. Detta hävdas mot bakgrund av 

att det är lättare att komma på en privatperson som gör något olagligt än en algoritm som 

exempelvis handlar 1 000 aktier på alla marknader hela tiden. Som tidigare nämnt förtydligar 

respondenten att det är svårt att bevisa att algoritmerna gör otillåtna saker. EU-direktivet 

MiFID II har kommit med regleringar som enligt respondenten kommer resultera i sämre 

ekonomi på ekonomiavdelningar. Detta för att det blir skillnader i pris och billigare för 

kunden att inte betala för en undersökning, menar respondenten.  

 

Respondenten hävdar att anledningen till att alla inte använder sig av algoritmer inom 

aktiehandeln är att det inte är säkert att man som trader kan förmedla det man tänker och gör 

till en dator, som exempelvis erfarenhet och magkänsla. Slutligen menar respondenten att de 

som inte har full koll på algoritmer tycker de är läskiga och det är precis samma sak med dark 
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pools. Respondenten hävdar att man har släppt iväg mycket kontroll i och med algoritmisk 

handel. 

     

4.2.2 Respondent 10  

Respondenten menar att när det kommer till risker med algoritmisk handel beror det på hur 

man definierar algoritmisk handel. Respondenten är väldigt negativt inställd till HFT i 

allmänhet, det vill säga den typ av handel som försöker tjäna pengar i egen bok. 

Respondenten menar att då finns det ingen slutkund, inget arbitrage eller teknisk analys 

bakom. Det man då försöker göra är att hitta mönster i marknaden och köpa billigt och sälja 

dyrt, säger respondenten. Till denna grund menar respondenten att det är stora risker med 

börshandeln. Däremot anser respondenten att det inte finns några risker med arbitragehandel. 

De enda riskerna med kundorder eller buy side-algoritmer som respondenten kan se är 

möjligtvis likviditetsrisker. En annan risk menar respondenten kan vara flash crashes. 

Respondenten berättar att den senaste flash crashen var på en måndag 5 feb 2018 och att 

marknaden då sjönk med ungefär 6 procent helt plötsligt. Det blir så när marknaden är styrd 

av datorhandeln, menar respondenten, för då kan ingen begränsa prissättningen. Volatiliteten i 

enskilda events är större, hävdar respondenten. Medan börsen tycker att det är ett stort 

problem ser inte respondenten det som ett problem. Detta hävdar respondenten med 

argumentet att priserna kommer stabiliseras igen. Respondenten menar att börsen vill ha en 

stabil marknad med köp- och säljkurser hela tiden. Respondenten tar upp ännu en flash crash 

som inträffade år 2013 eller 2014, då var många stora företag i USA nere cirka 20 procent. 

Detta menar respondenten inträffade på grund av HFT. Respondenten förklarar att HFT kan 

vara en typ av proprietary trading. Problemet med HFT är enligt respondenten att den typen 

av handel förstör strukturen på marknaden. Respondenten hävdar att det pressar bort likviditet 

och skapar en konstgjord marknad. Det ser ut som att det finns likviditet, men när man ska 

handla finns det ingen, understryker respondenten. Ett problem som respondenten tar upp är 

att börsen inte ser problematiken med HFT på börsen. Respondenten menar att det är konstigt 

att den forskning som finns om HFT är väldigt positiv och framhäver att börsen tycker att 

HFT är bra därför att privatpersoner har tajtare spread, men menar själv att för samhället i 

stort är avkastningen för riktiga investerare mindre. 

 

När det kommer till prismanipulation anser respondenten att det inte förekommer på det sättet 

att det är olagligt ur börsens synvinkel. “Jag får inte lägga order för att någon annan lägger en 

order, utan jag måste lägga en order för att jag vill köpa eller sälja”, säger respondenten. Dock 

blir man alltid frontad av en HFT, den ligger exempelvis alltid 1 öre framför menar 

respondenten. Respondenten menar också att om respondenten själv tar bort sin order tar 

algoritmen också bort sin. “Algoritmen vill alltså inte köpa om jag inte vill köpa”, säger 

respondenten. Respondenten menar att för privatpersoner är det så att antalet affärer blir färre, 

då algoritmer alltid ligger före. Börsen anser att det är bra för att det blir tajtare spread menar 

respondenten, men att privatpersonen kanske inte får det pris som den vill handla på. Dock 

säger respondenten att detta egentligen inte är något konstigt, därför att folk programmerar 

algoritmer för att tjäna pengar. 

 

Respondenten hävdar att algoritmisk handel inte påverkar volatiliteten i den kontinuerliga 

handeln hela tiden. Det blir större volatilitet om likviditeten försvinner, menar respondenten. 

Respondenten betonar att riktiga aktörer handlar mindre, då det är osäkert när man tar en 

position i marknaden hur mycket man kommer förlora innan man kan likvidera 

positionen.  De som bygger algoritmer kan ta fram mått om att volatiliteten har minskat i och 
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med algoritmisk handel, menar respondenten. Dock är respondentens åsikt att den dåliga 

volatiliteten har ökat på grund av algoritmisk handel. 

 

Respondenten menar att likviditeten på marknaden påverkas i och med algoritmisk handel och 

betonar än en gång att börsen tycker att det är bra med tajta spreadar, men att likviditeten inte 

finns där när marknaden faktiskt behöver den. Respondenten menar att det ser ut som att den 

finns, men att den inte gör det. Om någon lägger in en riktig order, menar respondenten, 

använder algoritmerna den som stöd. Algoritmen lägger sig framför och när spreaden är små 

tjänar de exempelvis ett öre, säger respondenten. Respondenten fortsätter förklara att 

algoritmerna ligger och köper/säljer framför den riktiga ordern, vilket gör att riktiga volymer 

inte står uppe länge i orderböckerna. Respondenten hävdar att det enda som finns är HFT-

volym som inte finns kvar där vid riktiga events. Mot bakgrund av detta menar respondenten 

att algoritmer styr marknaden helt och att den riktiga likviditeten har gått ner. Enligt 

respondenten skapar detta i sin tur ett handelsbeteende där man inte lägger likviditet på 

marknaden, utan bara tar likviditet istället. Respondenten diskuterar varför 

Singaporemarknaden är bättre och framhäver att Singapore har en tre gånger så stor spread 

som Sverige, motsvarande krontal. Det är ungefär två till tre miljoner aktier på sidorna, säger 

respondenten, men betonar att det beroende på vilken aktie. Respondenten hävdar att i Sverige 

är det till exempel 20 000 aktier som kan flytta på sig direkt. Mot bakgrund av detta är 

Singapore enligt respondenten en mycket bättre marknad, där både köpare och säljare vet 

vilket pris som gäller. Enligt respondenten har Singapore en större spread mellan köp och sälj 

medan i Sverige är det en tajtare spread. Detta menar respondenten gör att färre HFT-

algoritmer handlar i Singapore på grund av spreaden mellan bid/ask. 

 

Respondenten anser absolut att det behövs mer övervakning för algoritmisk handel, men är 

osäker på vem som ska göra det. Man vill inte ha algoritmer som gör det sämre för andra 

aktörer på marknaden, menar respondenten. Det betonas av respondenten att proprietary 

trading och HFT behöver övervakning då syftet med dessa är att tjäna pengar och den 

intjäningen tar de ifrån någon annan. Respondenten hävdar att de ger sämre priser till resten 

av marknaden och tar upp problemet för pensionsfonder. Det gynnar inte samhället i stort att 

ha en börs som är styrd av algoritmer, menar respondenten. Hedgefonder utomlands tjänar på 

det och svenska pensionssparare gynnas inte av det, betonar respondenten. Respondenten 

tycker att algoritmer inte ska handla på ett sätt som påverkar andra inom handeln negativt. 

Respondenten understryker att ett övergripande syfte med börsen bland annat är att 

pensionspengar ska förvaltas bra och att man då vill ha låga avgifter till pensionssparare. 

Respondenten tycker att en HFT-handlare då inte ska kunna köpa före, så att den får ett bättre 

pris. Börsen har inte alltid koll på marknaden, menar respondenten. Respondenten hävdar sig 

ha sett att algoritmer tillhörande HFT-firmor som är co-located i Nasdaqs serverhall ibland är 

snabbare än börsens eget system. Detta menar respondenten är något som börsen säger är 

omöjligt. Respondenten hävdar att om man inte kan lita på börshandeln och att de regler som 

finns efterlevs skapas förtroendeproblem. 

 

Respondenten diskuterar Singaporemarknaden igen. Där, menar respondenten, trycker man i 

princip på en knapp så har man köpt och det påverkar inte prisbilden. Respondenten menar att 

man då inte får ett sämre pris än marknadspriset. Dock betonar respondenten att man inte får 

det i Sverige heller på sätt och vis, men att en större order i Sverige flyttar marknadspriset. 

Respondenten säger att många tradingalgoritmer försöker leta fram riktiga order på 

marknaden och front-runnar dem. Det fanns många algoritmer förut med exempelvis ett 

intervall på 10 minuter mellan varje köp, berättar respondenten, och då kunde folk se det och 

lägga in en säljorder exempelvis 9 minuter och 55 sekunder innan. När det kommer till 
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ekonomiska nackdelar hävdar respondenten att vissa fonder (andra aktörer) som borde 

skyddas får sämre pris på marknaden. Respondenten frågar sig vem som egentligen borde ha 

pengarna, pensionssparare (exempelvis AP-fonder) eller utländska hedgefonder. 

 

4.3 Banker 

4.3.1 Respondent 1  

Angående riskerna med algoritmisk handel menar Lennart att det ger upphov till ett större 

flockbeteende hos investerare. Han menar att en del algoritmer är byggda på historiska 

relationer mellan olika nyckeltal och att dessa då inte tar höjd för att det blir en förändring i 

mönstret. En annan risk som han tar upp som även skulle kunna ses som en möjlighet är att 

algoritmer enbart bygger på data. Detta gör att specifika händelser inte kan hanteras, 

exempelvis World Trade Center-tragedin. Lennart menar att ingen algoritm var förskriven 

med en sådan typ av händelse. Att man bara kan titta på data menar Lennart är begränsningen 

med en algoritm, att den inte kan dra slutsatser på samma sätt som en människa kan.  

 

Angående prismanipulation tror inte Lennart att algoritmisk handel ger upphov till det. Han 

menar att algoritmerna i sig inte bidrar till manipulation men att det däremot kan finnas 

manipulation på vilken marknad som helst. Alla marknader går att manipulera på ett eller 

annat sätt, säger han.  

 

Lennart anser att algoritmisk handel ger upphov till ökad volatilitet. Vid de tillfällen då det är 

sämre köp- och säljintressen kan likviditeten lätt försvinna, vilket leder till ökad volatilitet, 

menar Lennart. Angående likviditet menar Lennart att algoritmisk handel inte skapar en ökad 

likviditet, utan mer en ökad omsättning. Han menar att likviditeten till och med kanske blir 

mindre. För Lennart innebär likviditet på en marknad att det finns många köp- och 

säljintressen och enligt honom behöver det inte vara fallet med algoritmisk handel. 

 

Lennart anser att det finns en ojämlikhet i att olika typer av kundgrupper inte har tillgång till 

samma pris. Han menar att den snabbaste datorn får handla först, vilket kan ses som 

problematiskt. Han tar även upp att en nackdel med algoritmisk handel är att det ger upphov 

till icebergs. Han menar då att om man köper 1 000 aktier så kanske det finns 9 000 aktier 

bakom som man inte ser. Detta gör att man inte vet hur mycket det finns på varje kurs, på det 

sättet är det mindre information. Han understryker även att en algoritm aldrig är bättre än vad 

den är programmerad. Bland fördelarna tar Lennart upp att det blir en effektivare marknad 

eftersom köp- och säljpriserna kommer närmare varandra, det vill säga mindre spread.  

 

4.3.2 Respondent 3  

Angående risker säger Joakim att han inte ser några risker på räntesidan med algoritmisk 

handel. Dock menar han att i det stora hela finns risken att användarna inte riktigt förstår hur 

algoritmer fungerar. Han hävdar att om man inte har kontroll över algoritmen och avslutet i 

värdepappret kanske inte blir som man tänkt sig kan marknaden börja röra sig okontrollerat. 

Dessutom, säger han, är algoritmer svårförståeliga, så utbildningsmässigt kan det också vara 

en risk. Sammanfattningsvis menar Joakim att användandet av en algoritm kan skapa 

oönskade beteenden på marknaden.  
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Om det förekommer någon prismanipulation på marknaden i och med algoritmisk handel 

menar Joakim att det beror på. Han säger att det inte finns någonting som är olagligt med 

algoritmisk handel i sig. Däremot på aktiesidan där man använder sig av HFT har man sina 

servrar stående väldigt nära börsens servrar, berättar Joakim. Detta innebär enligt honom att 

algoritmerna kan läsa av att det kommer in en order och lägga sig framför den. Joakim menar 

att de exempelvis kan lägga ett öre över eller under för att på så sätt tjäna lite pengar på varje 

order. De tjänar pengar på att läsa av och vara lite snabbare, förklarar han. 

 

Joakim menar att algoritmisk handel påverkar volatiliteten på så sätt att det skapar en mer 

stabil marknad. Detta menar han då mänskliga beteenden är mer känslostyrda än algoritmer 

och i och med att det är mindre känslostyrt blir det mer statiskt. Mot bakgrund av detta tror 

Joakim att det minskar volatiliteten. 

 

Joakim anser att HFT kanske kan öka likviditeten långsiktigt men att algoritmisk handel 

påverka omsättningen mer än likviditeten. Joakim tar upp marknader med låg likviditet, som 

exempelvis Frankrike och Italien. Där, menar han, använder sig vissa av algoritmer som bara 

visar mindre delar av den totala volym som de vill handla. Detta för att undvika att uppröra 

marknaden och att folk rycker tillbaka sina säljorder, förklarar han.  

 

Joakim berättar att hans arbetsplats, banken, använder algoritmer som tillhandahålls av deras 

motparter. Han förklarar att om de handlar mot en motpart vill de inte att motparten ska veta 

att de handlar med algoritmer för att på så sätt kunna läsa hur de handlar. Därför, menar 

Joakim, kräver de att motparten har delat den elektroniska algoritmavdelningen från 

futureavdelningen. På så sätt kontrollerar och övervakar banken det, menar han. Det är 

säkrare att handla elektroniskt då man inte avslöjar sin position, fortsätter han. Angående om 

det behövs mer övervakning menar Joakim att det internt behövs mer övervakning och 

kunskap om hur algoritmer fungerar. Banken behöver veta vilka marknader som algoritmerna 

köps och säljs på och vilka nivåer. Sammanfattningsvis menar han att det in-house behövs 

mer övervakning, men inte externt. 

 

Angående nackdelar hävdar Joakim att människorna försvinner och att informationsflödet 

minskar när man handlar algoritmer. Han menar att det minskar kunskapen om företag 

eftersom man istället för att fokusera på företagsfakta fokuserar på formler (algoritmer). Han 

hävdar att den mänskliga dialogen försvinner då man pratar mindre och utbyter mindre 

information.  

 

4.3.3 Respondent 6  

Angående risker anser respondenten att en risk är dåliga algoritmer och menar då algoritmer 

som beter sig på annat sätt än de ska göra. Respondenten tar även upp okunskap som en risk 

och förklarar att användare som inte förstår hur en algoritm fungerar utgör en risk. 

  

Respondenten anser att prismanipulation är en svår fråga, då det beror på hur det definieras. 

Respondenten berättar att en aktie som handlas med en algoritm som rör sig upp eller ner inte 

behöver betyda att priset är manipulerat. Vidare förklarar respondenten spoofing som en 

strategi där investerare placerar köp- eller säljorder som denne inte har för avsikt att uppfylla. 

Respondenten förklarar att det är ett sätt att skapa en oriktig efterfrågan vilket får priset att gå 

upp eller ned. Sedan tar respondenten upp ramping som när en investerare får en kurs att gå 

upp genom att genomföra små köp till allt högre kurser och sedan säljer denne. Dock menar 
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respondenten att detta kan göras via en blogg också, det vill säga att man “snackar upp” 

aktien.  

  

Angående volatiliteten menar respondenten att det kan påverkas åt båda hållen i och med 

algoritmisk handel. Respondenten förklarar att volatiliteten kan öka om det ligger en massa 

köp- och säljorder i marknaden och ena sidan plötsligt ”försvinner”. Ett fel i en algoritm kan 

innebära att felaktiga order skapas vilket kan påverka en kurs, förklarar respondenten. Dock 

menar respondenten att det samtidigt är möjligt att volatiliteten kan minska eftersom 

exempelvis HFT-firmor som använder algoritmer såväl efterfrågar som tillhandahåller 

likviditet. 

  

Respondenten anser att likviditeten har ändrats till följd av algoritmisk handel. Respondenten 

förklarar att för tio till femton år sedan var det vanligare att man handlade i större block. I och 

med att det numera handlas i mindre block och handeln sker hela tiden påverkas likviditeten 

då det blir fler avslut och avsluten blir mindre, menar respondenten.  

 

När det kommer till övervakning säger respondenten att det är viktigt att marknadsmissbruk 

beivras. Respondenten förklarar att all handel behöver övervakas om det så är på en reglerad 

börs eller en annan handelsplats och förekommer det misstanke om marknadsmissbruk ska det 

rapporteras till övervakande myndighet, exempelvis Finansinspektionen i Sverige.  

 

Respondenten hävdar att det blir en lägre operationell risk i och med algoritmisk handel 

eftersom manuella moment reduceras. Enligt respondenten kan människor blanda in känslor, 

som exempelvis rädsla och girighet i sitt handelsbeteende på marknaden, vilket algoritmer 

inte gör.  

 

4.4 Börsen 

4.4.1 Respondent 7  

Carl Johan anser att algoritmhandeln medför risker men han säger att han tycker den största 

risken är ologisk. Han menar att folk tappar förtroendet för aktiemarknaden för att man 

upplever algoritmer som läskiga. Han säger att det var stort i Sverige för några år sedan och 

därför har det varit en allvarlig risk. 

  

Carl Johan menar att prismanipulation förekommer. Han berättar att det alltid förekommit 

prismanipulation primärt sedan 1990 då Sverige fick ett elektriskt börshandelssystem. Alla 

svenskar som är något avancerade har någon gång bedrivit algoritmhandel enligt Carl Johan, 

han menar att det är helt normalt och enkelt tack vare datoriseringen. Han tar upp ett exempel 

på en enkel, men fungerande algoritm. Om en person lägger en order om att köpa en viss aktie 

endast om kursen går under exempelvis 150 kr, så har den personen använt sig av en algoritm. 

Man vill minska sin risk och vill inget kriminellt. Carl Johan fortsätter och berättar att det går 

väldigt fort. I början var det en maskin mot en människa, nu är det maskin mot maskin. Men 

det kan alltid vara någon som missbrukar det, säger han. Vidare menar han att det mest 

triviala är att lägga en liten köporder i en aktie och därmed försöka få upp kursen så att 

efterfrågan ökar. När väl kursen gått upp gör man det man ville från början, man säljer många 

fler aktier.  
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Carl Johan anser att volatiliteten påverkas av all stor handel, men att en del av den här 

handeln inte är så stor. Det är många små order där man tjänar lite ören här och där, säger han. 

Han menar att när man gör detta under hela dagen blir det mycket pengar. Volatiliteten kan 

istället minska med algoritmisk handel, den jämnar ut ojämnheter i utbud och efterfrågan.  

  

Angående likviditeten på marknaden menar Carl Johan att den har påverkats i och med 

algoritmisk handel. Han menar att likviditeten påverkats positivt för mindre aktörer, 

exempelvis för små företag och privatpersoner. Det går snabbare idag och det är lättare att 

sälja 100 stycken av en specifik aktie idag. Man kan sälja av lite volym på varje nivå, vilket 

gör att snittkursen blir rimlig och skiftar mindre, säger Carl Johan. Däremot för större aktörer 

som exempelvis daytraders och mindre institutioner menar Carl Johan att det blivit svårare. 

Det är dock inte för att likviditeten minskat utan för att deras order är mer omfattande. Vidare 

säger han att då det är lite aktier på varje prisnivå innebär detta att man kan behöva gå ner 

väldigt många prisnivåer. Detta leder till att det blir svårt att i slutändan veta vilken snittkurs 

man får. Man vet alltså inte hur många man ska få på varje ordernivå. 

 

Carl Johan menar att det behövs mer övervakning för algoritmhandel. Han menar att börsen 

måste hänga med i den digitala utveckling som sker. Det var svårt i början, menar han, då det 

kom nya, små och effektiva aktörer med hög IT-kunskap på marknaden. Börssystemet är 

trögrörligt och tar tid att ändra i. Carl Johan säger att Sverige är det modernaste börslandet 

men att det alltid finns motstånd mot utveckling och förändring. Dock anser han ändå att man 

nu är ifatt inom börsövervakningen. Carl Johan tar upp ett exempel med optionshandeln i ett 

företag för att belysa att algoritmhandeln är tung för börssystemet att hantera. Exempelvis kan 

det finnas 100 olika optioner, köp- och säljorder på olika löptider och lösenpriser. Om det då 

är 10 stycken mäklarfirmor som lagt köp- och säljorder i alla instrument och det dessutom 

finns 5 olika prisnivåer i alla orderböcker blir det 100 x 2 x 10 x 5 = totalt 10 000 order i 

företagets optioner. Om den aktien går upp 1 krona påverkas alla instrument och alla order 

måste tas bort och sedan läggas in på en ny kurs och ändras för att sedan stoppas in i systemet 

igen. Då är det 20 000 order som ska hanteras av börsens system. Om det skulle finnas 

optioner i 100 aktier till förstår man att en händelse som påverkar börskurserna genererar 

miljontals order under några sekunder, menar Carl Johan. Han säger att börsen inte tjänar 

pengar på order, utan på affärer. Exemplet som nämnts gav miljontals order men ingen affär 

och detta menar han innebär att börsen inte får några intäkter, men måste ändå kunna hantera 

alla dessa transaktioner. Carl Johan menar att utvecklingen av övervakning måste vara snabb 

för att kunna hänga med. På grund av detta började börsen till slut att ta betalt för order. Man 

var exempelvis tvungen att införa att order måste ligga kvar exempelvis en sekund innan den 

fick dra sig ur. Det tilläts också en viss relation mellan antalet order och affärer, exempelvis 

om man lade mer än 1 000 order per affär måste man betala. Han menar att allt det han nämnt 

har begränsat den algoritmiska handeln, men att det tog lång tid innan man kunde bestämma 

vad som var olämpligt/olagligt och inte. Vidare menar han att lagstiftningen har hunnit ikapp 

och berättar att man har infört regler och idag har börsen effektivare sätt att begränsa 

algoritmhandeln för att skapa en mer rättvis marknad. 

 

 

Carl Johan tycker att det är rättvist att vissa företag använder sig av algoritmer mer än andra 

då det är fritt för alla. Carl Johan menar att det som kan diskuteras är avståndet till börsen. 

Han berättar att börsen har en datahall där man kan köpa en server, men att inte alla har råd 

med det. Man kan dock använda sig av en mäklare som har en server där. Han menar att ska 

man vara med och slåss behöver man ha tillgång till en sådan server, men att det är få 
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privatpersoner som har det behovet. Carl Johan förklarar att han tycker att det är rättvist så 

länge de som sitter i börshallen har samma villkor.  

  

 

4.4.2 Respondent 11  

Magnus menar att han kan se risker med algoritmisk handel, men att algoritmer är ett stort 

område. För många är det som ett verktyg för att handla något över dagen, som handlar när 

alla andra handlar. Så fort något handlas kommer algoritmen också handla vilket gör att de 

konkurrerar, berättar han. Vidare berättar Magnus att det finns grundalgoritmer som bara 

handlar order, sedan finns det tradingalgoritmer. En risk menar Magnus är att algoritmer 

stressar varandra och det ger upphov till stress i systemet. Det kan bli en snöbollseffekt vilket 

är det som händer vid en flash crash, det blir tomt då likviditeten försvinner. Han menar att 

det blir skapar en likviditetsmässig risk i och med att det dräneras. Magnus anser att detta är 

den största risken men att det inte är jättevanligt. I normalläget är det ingen dramatik. Men när 

algoritmer stressar varandra kan det hända konstiga saker och vid sådan tillfällen kan det 

finnas en risk. Dock berättar han att det finns begränsningar på börsen som kan motverka det. 

  

När det kommer till om prismanipulation förekommer i och med algoritmisk handel svarar 

Magnus ja. Det är inte lagligt men han berättar att det exempelvis förekommer spoofing som 

är förhållandevis vanligt. Vidare förklarar han att det även kan upptäckas om man mäter 

likviditeten, exempelvis om man kollar på hur många köpare och säljare det finns. Om ordern 

flyttas med priset är det inte sann likviditet då det är algoritmer som ligger där, hade det varit 

en människa som lagt ordern ligger ordern där på riktigt. Magnus avslutar med att förklara att 

det är väldigt svårt att bevisa om någon sysslar med det.  

  

Enligt Magnus påverkas volatiliteten av algoritmisk handel. Vidare berättar han att om man 

har två eller flera genuina order som konkurrerar och det kommer tradingalgoritmer som 

stressar dem, så blir det skev volatilitet kortsiktigt. I och med att likviditeten har gått ner på 

börserna har algoritmerna större påverkan. Algoritmer är inte så känsliga, säger han. Han 

menar att det blir små spikear i volatiliteten, helt plötsligt är de där och helt plötsligt är de 

borta. Magnus menar även att likviditeten på marknaden påverkas av algoritmisk handel.  Han 

säger att likviditeten har förändrats och är sämre, men att det inte nödvändigtvis behöver ha 

med just algoritmer att göra. Magnus berättar att förut var handeln mer spridd över dagen, det 

var en jämnare volymkurva. Nu handlas det när börsen öppnar och när börsen stänger, annars 

är likviditeten rätt dålig överlag och om någonting sker mitt på dagen får det större effekt, 

menar han. Det finns ett bolag i USA som heter Nanex som mäter den sanna likviditeten och 

han tror inte att det finns någon motsvarighet i Sverige. Då kan man genom mätningar se att 

likviditeten inte är så tjock som man tror då mycket likviditet inte finns. Han säger att man ser 

den på skärmen men kan inte handla på den då det är en algoritm som ligger där för en 

människa hinner inte undan.  

  

Magnus säger att det finns övervakning för algoritmhandel idag men att det möjligtvis behövs 

mer. Dock är det inte bara algoritmer utan det kan även vara människor som manipulerar 

marknaden. Han menar att när det blir systematiskt flaggar systemet för det. Alla order som 

man lägger in på marknaden måste man ha intention att handla på, man får exempelvis inte 

lägga in en stor köporder för att lura marknaden så att man får sälja. Detta är också svårt att 

bevisa. Magnus berättar att för några år sedan fick alla som handlade direkt på börsen skicka 

in specifikationer på de algoritmer de använde. Han tror att man kanske behöver göra det i 
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vissa fall fortfarande men att det är känsligt för att det kan vara ett företags edge och många 

vill inte sprida det hur som helst.  

  

 

4.5 Algoritmutvecklare 

4.5.1 Respondent 9  

Respondenten berättar att de på sitt kontor har en egenbyggd algoritm som läser 

pressmeddelanden och utgår från nyhetsdata. Algoritmen läser alla pressmeddelanden, även 

om det är på ett annat språk (inte alla språk, men många), berättar respondenten. 

Respondenten berättar att de samarbetar med några som arbetade på börsen tidigare. 

 

Angående risker berättar respondenten att en av riskerna är opålitliga marknadsdata. Det kan 

gå illa om algoritmen blir meddragen i svängningar, därför krävs det att man bygger ett 

ramverk av säkerhet, man ska kunna tygla maskinen, fortsätter respondenten. Ett exempel på 

när det kan gå fel var när ett bolag sänkte prognosen, berättar respondenten, och maskinen 

tyckte då att det var jättebra att sälja. Men aktien var under uppköp och höll på att avnoteras, 

så det blev fel. Respondenten menar att maskinen aldrig kommer veta att det var ett bud och 

man får hitta andra sätt att lösa det på. Enligt respondenten kan man exempelvis titta på de 

senaste dagarnas volym. Man vet att man kommer tjäna pengar, men man vet inte när. 

Respondenten menar att man ständigt måste optimera modellen och sitta och räkna på den 

senaste affären. 

  

Angående prismanipulation anser respondenten att det förekommer då algoritmer snor 

likviditet. De tar likviditet från börsen, vilket är ett problem menar respondenten. Det är så att 

den som är först får allt och det handlar om millisekunder, förutsatt att den ordern ”äter” allt. 

Respondenten hävdar att hastigheten är nyckeln till framgång. Algoritmer handlar på 

prisrörelser och prismanipulationen består i att om någon vill handla aktier kan denne inte lita 

på att den får köpa till den kurs som står på sidorna, maskiner och annat hinner före, hävdar 

respondenten. Avslutningsvis angående risker hävdar respondenten att MiFID II inte är ett 

prisskydd för slutkunden då man inte får den volym som syns i orderböckerna, orderboken är 

inte vad den ser ut att vara. 

  

Respondenten menar att algoritmhandeln påverkar volatiliteten då den blir högre och det kan 

vara bra och dåligt. Respondenten berättar att likviditeten blir mindre med högre volatilitet. 

När det kommer till likviditet anser respondenten att den blir sämre i och med algoritmisk 

handel. Detta då algoritmisk handel bidrar till att sno volym, som gör att man kan handla. 

Respondenten menar att ju mer algoritmer handlar desto sämre blir likviditeten på börsen, i 

teorin. Men i praktiken är det kanske inte så, säger respondenten. I det korta perspektivet är 

det dåligt, men det kanske är bättre på lång sikt, avslutar respondenten. 

 

Angående mer övervakning hävdar respondenten att denne inte tycker det behövs mer då 

marknadsövervakning finns där för alla.  

  

Anledningen till att alla inte använder sig av algoritmer menar respondenten är delvis på 

grund av tillgängligheten. Ännu en anledning är att vissa köper för att äga, menar 

respondenten. Dock menar respondenten att i tradingsyften är det bra. Respondenten fortsätter 
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och berättar att man kanske inte kan få ner det man gör till en algoritm då det finns många 

olika beslutsvariabler i det hela, exempelvis magkänsla. 

  

4.6 Tillsynsmyndighet 

4.6.1 Respondent 2  

Angående risker med algoritmisk handel förklarar Mattias att den algoritmiska handeln är ett 

begrepp som kan uttryckas som mycket handel på kort tid men att det även kan röra sig om 

mindre frekvent handel. Det som dock skapat mest debatt ur ett marknadsmissbruksperspektiv 

är den handeln som utförs under hög hastighet, menar han. Vidare hävdar han att debatten 

handlar om programmerad handel som tenderar att reagera väldigt snabbt på olika händelser 

under dagen och då framförallt stora kvantitetorder, makulerade order, ändrade order samt 

genomförda transaktioner. Den frågeställning som många har är om man verkligen har koll på 

detta, menar Mattias, det vill säga att algoritmerna inte är programmerade att manipulera 

marknaden och att inget otillåtet görs. Vidare säger han att svaret som Finansinspektionen har 

så här långt är att på deras marknader ser de inga stora risker med den algoritmiska handeln. 

Som ett exempel tar han upp att det inte visats några tecken på att algoritmhandeln i någon 

större grad utgör handel mot sig själv. Snarare ser Finansinspektionen att algoritmhandeln 

tillför likviditet på både köp- och säljsidorna i orderböckerna. Förut såg man en risk att 

snarlikt programmerade algoritmer kunde bidra till kraftigt nedåtgående prisrörelser. Mattias 

säger att idag kan man motverka detta genom att sätta upp volatilitetsspärrar, vilket innebär att 

om kursen går åt ett visst håll tillräckligt mycket under en dag går aktien in i en auktion. Detta 

möjliggör att marknaden får en chans att sansa sig och ifrågasätta om prisnivån är rimlig. 

  

Marknadsmissbruk (exempelvis prismanipulation) menar Mattias naturligtvis kan uppstå vid 

något tillfälle, men att Finansinspektionen just nu inte ser algoritmisk handel (generellt 

betraktad) som en överhängande risk. Förut fanns det en sorts mystik som skapade frågor om 

man har koll på det här då de avancerat programmerade algoritmerna och aktörer som 

använder dessa är väldigt hemlighetsfulla och avslöjar ingenting om hur de är 

programmerade. Han avslutar med att säga att den breda allmänheten har lugnat sig och att 

det inte är många som ifrågasätter algoritmer längre. Finansinspektionen kan få in ett tips då 

och då om att någon tycker att någonting inte beter sig som det ska. 

  

Mattias anser att algoritmisk handel kanske minskar volatiliteten på marknaden. Han hävdar 

dessutom att algoritmisk handel bidrar till mycket likviditet. Han förklarar att när orderböcker 

är fylliga med mycket volym på varje prisnivå är det svårare att en orderbok ska vara volatil 

på det sättet. Sammanfattningsvis menar Mattias att det inte förekommer stora svängningar på 

grund av algoritmer. 

  

Mattias berättar att alla börser som arrangerar handel och alla företag som ägnar sig åt 

orderläggning och transaktioner, som exempelvis banker, är alla samtliga skyldiga att 

övervaka sin egen handel. De tre börser som ligger under Finansinspektionen är Nasdaq, 

Aktietorget och NGM och är skyldiga att övervaka sin egen handel och alla som handlar på 

dessa marknader. Vidare menar Mattias att det inte krävs några stora övertygande när man 

skickar in en anmälan om marknadsmissbruk, utan vid minsta misstanke ska man skicka in en 

anmälan till Finansinspektionen. Det finns ett regelverk för att det ska följas, det senaste 

större regelverket kom 3 juli 2016 och var marknadsmissbruksförordningen. Förordningen är 

klubbad på EU-nivå och direkt tillämplig över svensk lag. Tillsammans med de nämnda 
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instituten/börserna strävar Finansinspektionen åt samma mål och det är att förhindra 

marknadsmissbruk, säger Mattias. Vidare förklarar han att Finansinspektionen är en 

tillsynsmyndighet och bedriver därmed tillsyn av de tidigare nämnda aktörerna. Det görs för 

att kontrollera att deras övervakning av handel utförs enligt de regelverk som finns, vilket sker 

kontinuerligt både i mindre och större format. 

  

Mattias anser att det inte behövs mer övervakning för algoritmisk handel. Den övervakningen 

som finns bedömer Mattias är tillräcklig i nuläget. Mattias säger att ingen i Sverige blivit fälld 

för marknadsmissbruk inom algoritmisk handel och kan inte uttala sig om det skett någon 

annanstans. Dock menar Mattias att den kan finnas exempel där en aktörs algoritmiska handel 

varit föremål för granskning i börsens disciplinnämnd. Vidare förklarar han att de 

börsmedlemmar som handlar på börsen har specifika börsregler att följa och ett brott mot 

dessa regler kan föranleda att en börsmedlem blir föremål för börsens disciplinnämnd. Där 

kan man exempelvis få en varning, vite eller kritik. Mattias hävdar att Finansinspektionen 

följer den snabba utveckling som sker på marknaden inom området algoritmisk handel så 

långt det går. Vidare menar Mattias att generellt sett kan man nog säga att allt kommer till en 

punkt då det är svårt att radikalt utveckla algoritmer mer. När Mattias talat med aktörer som 

varit aktiva inom området fick han intrycket att det är svårt att komma på något som inte flera 

andra redan kommit på. Mot den bakgrunden tror Mattias att utvecklingen inte är så 

galopperande som tidigare. 

 

4.7 Sammanställning  

Nedan följer en sammanställning av svaren som bygger på studiens undersökningsfrågor. 

Dessa involverar risker, algoritmhandelns påverkan på volatiliteten och likviditeten samt om 

övervakningen av algoritmhandeln anses vara tillräcklig. Detta för att ge läsaren en bättre 

helhetsbild av studiens resultat. 

 

4.7.1 Risker 

Nedan presenteras en sammanställning av de risker som respondenterna tog upp. 

 

• Felprogrammeringar och dåligt programmerade algoritmer 

• Människan försvinner i processen  

• Svårt att bevisa att algoritmer håller på med otillåten verksamhet 

• Likviditetsrisker 

• Flash crashes kan uppstå 

• Ice bergs kan uppkomma till följd av algoritmisk handel  

• Kan inte programmeras för att hantera specifika oförutsedda händelser  

• Känslor som magkänsla kan inte programmeras in  

• Ovissheten bakom hur algoritmer är programmerade kan utgöra ett orosmoment 

• Minskat förtroende för börsen 

• Pensionssparare underprioriteras 

• Försämrad marknadskvalitet 

• Front-running och spoofing kan förekomma   

• Strömavbrott/externa faktorer  
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4.7.2 Volatilitet 

Nedan presenteras ett diagram som visar sammanställningen av de elva respondenternas svar 

på angående algoritmhandelns påverkan på volatiliteten. 

 

 

Figur 1: Volatilitet 

 
Diagrammet åskådliggör de elva respondenternas svar på undersökningsfrågan “Hur påverkas volatiliteten av 

algoritmisk handel enligt olika marknadsaktörer?”. Tre respondenter ansåg att den minskade, tre respondenter 

ansåg att den ökade och fem respondenter ansåg att volatiliteten både har ökat och minskat.  
 

4.7.3 Likviditet 

Nedan presenteras ett diagram som visar sammanställningen av de elva respondenternas svar 

angående om likviditeten påverkas av algoritmisk handel. 

 

 

Figur 2: Likviditet 

 
Diagrammet åskådliggör de elva respondenternas svar på intervjufrågan “Anser du att likviditeten på marknaden 

påverkas i och med algoritmisk handel?”. Tio respondenter svarade ja och en respondent svarade vet ej.  

 

4.7.4 Övervakning 

Nedan presenteras ett diagram som visar sammanställningen av de elva respondenternas svar 

angående om övervakningen av algoritmhandeln anses vara tillräcklig. 
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Figur 3: Övervakning  

 
Diagrammet åskådliggör de elva respondenternas svar på undersökningsfrågan “Anses övervakningen av 

algoritmisk handel vara tillräcklig?”. Fem respondenter ansåg att övervakningen är ej tillräcklig, två ansåg att 

övervakningen är tillräcklig, två respondenter vet ej, en respondent ansåg att övervakningen kan behöva 

förändras och en respondent ansåg att övervakningen är tillräcklig extern men ej internt.   
 

 

5. Analys och tolkning 
I det femte kapitlet presenteras en analys av den insamlade empirin och information samt 

tidigare forskning som existerar på ämnet. 

 

5.1 Risker 

5.1.1 Prismanipulation 

 

Några av respondenterna menar att de förutsätter att det inte förekommer någon 

prismanipulation på marknaden på grund av algoritmer men att de ändå tror att det 

förekommer. Detta tyder på ett lågt förtroende att marknaden kan hantera marknadsmissbruk.  

I enlighet med rapporten av FI (2012) menar många av respondenterna att en risk med 

algoritmisk handel är att det är svårt att upptäcka och bevisa att olagliga metoder förekommer 

på marknaden, såsom prismanipulation. Respondenten från Finansinspektionen menar att den 

frågeställning många har är om man har koll på att algoritmer inte manipulerar marknaden 

och menar att Finansinspektionen inte ser detta som en överhängande risk. Respondenten 

menar även att den breda allmänheten har lugnat sig och att det inte är så många som 

ifrågasätter algoritmer längre, dock visar denna studie på det motsatta då de flesta andra 

respondenter ifrågasätter algoritmer. Detta kan tyda på att det existerar ett lägre förtroende för 

marknaden än vad Finansinspektionen tror.  

 

Karlson och Johansson (2011) menar på att prismanipulation inte förekommer på marknaden i 

och med algoritmisk handel. Detta bekräftas av en del respondenter som menar att det inte 

finns något olagligt med algoritmer i sig och att prismanipulation inte nödvändigtvis måste 

bero på algoritmer.  
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Layering/Spoofing 

Spoofing kan användas för att skrämma andra att sälja och sedan skapa ett prisfall som 

marknadsmanipulatören kan dra nytta av (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, 

SOU 2015:2, s.378). Detta är något som en respondent från börsen bekräftar är vanligt. En 

respondent från bank hävdar dock att spoofing kan utövas via en blogg också genom att 

“snacka upp” aktien. Därmed behöver inte algoritmer ligga bakom denna typ av 

prismanipulationsrisk. Dalko (2016) hävdar i sin forskning att det har förekommit ett 

manipulerande på marknaden på grund av spoofing och det är något som regleringar och 

förordningar försöker förhindra. Dock kan vi med hjälp av vår studie bekräfta att spoofing är 

en handelsstrategi som fortfarande förekommer och är väldigt svår att upptäcka och i sin tur 

bevisa. Dalko (2016) hävdar även att spoofing kan ha varit en anledning till flash crashen år 

2010 i New York. En daytrader menar att en risk med algoritmisk handel kan vara flash 

crashes, utan att bestyrka att det är just spoofing som orsakar dessa.  

 

Layering kan skapa en falsk likviditet som kan vilseleda andra marknadsaktörer 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.378). En respondent från 

börsen och en daytrader bekräftar att det kan förekomma en falsk likviditet på marknaden i 

och med algoritmisk handel då det ser ut som likviditeten finns på skärmen, men vid handel 

finns den inte där. Detta stämmer överens med EU-direktivet MiFID II 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.378). Dock behöver inte den 

falska likviditeten nödvändigtvis bero på att order annulleras från marknaden. 

 

Front-running 

De två daytradersrespondenterna menar att de blir front-runnade av algoritmer, då dessa är 

snabbare tack vare den tekniska fördelen. Detta bekräftas av Manahovs studie (2016) som 

påvisade att algoritmer inom HFT frontar orderflödet. Manahov menar även att front-running 

leder till skador på marknadskvaliteten och problem för långsiktiga investerare och detta 

bekräftas av en daytrader som tar upp att front-running kan påverka långsiktiga 

pensionssparare då utländska hedgefonder kan få bättre priser än svenska pensionssparare. 

Daytradern menar även att privatpersoner inte får handla för det pris de vill handla på, vilket 

skapar problem för dessa. Att utländska hedgefonder tjänar bättre än svenska långsiktiga 

pensionssparare kan leda till en stor påverkan på det svenska finansiella systemet och 

marknadskvaliteten i stort. Dock är det endast en av respondenterna som tar upp detta som ett 

problem, detta kan bero på att alla respondenter inte har samma engagemang och kunskap 

inom ämnesområdet. En anledning till att Manahovs forskning (2016) till viss del kan skilja 

sig mot den insamlade empirin kan bero på att den forskningen är utförd på en konstgjord 

marknad som kan skilja sig mot den marknad denna studie undersökt. Dock menar Manahov 

(2016) att algoritmer förutspår inkommande order, front-runnar dessa och handlar snabbare än 

människan och detta är något som en stor del av respondenterna bekräftar.  

 

En privat investerare och en bankrespondent belyser även att de stora aktörerna har fysiska 

maskiner på plats nära handeln för att kunna fatta snabba beslut och få igenom köp- och 

säljorder lite snabbare. En respondent från börsen tar upp Nasdaqs datahall där det går att 

köpa en server och på så sätt vara med och slåss om de bästa priserna, vilket inte den breda 

massan har behov av. Detta kan innebära att front-running inte upplevs som ett problem för 

den breda massan och för de tillfrågade daytraders som verkar har accepterat fenomenet. De 

som har behovet kan köpa en server, vilket anses vara rättvist. Detta kan bero på att 

respondenterna är väl medvetna om dagens teknologiska utveckling och har insett att vill man 

vara med i utvecklingen måste man anpassa sig. Manahov (2016) menar att då ingen kan 

hinna med de snabba datorernas hastighet är det orättvist och ingen av respondenterna 
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bekräftar att det är orättvist, men medger att det finns en ojämlikhet. En respondent från 

börsen menar att så länge förhållandena i Nasdaqs datahall är desamma för alla är det rättvist. 

Dock menar en daytrader att algoritmer tillhörande HFT-firmor som är lokaliserade i Nasdaqs 

serverhall ibland är snabbare än börsens eget system. Detta kan enligt respondenten göra att 

man inte kan lita på börshandeln och detta kan då skapa förtroendeproblem.  

 

Quote stuffing  

Egginton et al. (2016) upptäckte med sin forskning att 74% av alla de börsnoterade 

värdepappersföretag i USA märkte av quote stuffing någon gång under året 2010. Ingen av 

respondenterna tog upp quote stuffing som en prismanipulativ strategi inom algoritmisk 

handel. Detta kan bero på att ingen av de tillfrågade respondenterna representerar 

börsnoterade värdepappersföretag. Vidare kan den amerikanska marknaden skilja sig från den 

svenska.  

 

5.1.2 Asymmetrisk information och adverse selection 

Enligt Ogden et al. (2002) påverkar asymmetrisk information konkurrensen i en 

marknadsekonomi om viktiga strategiska beslut, försäljningssiffror eller produktutveckling 

hålls hemlig för konkurrenterna. Informationen som hemlighålls är nödvändig för att på ett 

korrekt sätt kunna göra en företagsvärdering (ibid). Ett problem som kan komma till följd av 

asymmetrisk information menar Ogden et al. (2002) är adverse selection. Ingen av 

respondenterna tog upp specifikt att de trodde att adverse selection förekom i och med 

algoritmisk handel, dock diskuterar många att algoritmer kan komma före i orderläggningen 

tack vare sin tekniska fördel. Detta kan till viss del likställas med att information hålls hemlig 

för de som inte använder sig av algoritmer då de inte hinner reagera på informationen innan 

algoritmerna redan gjort det och hunnit före med sina order. En bankrespondent menar 

specifikt att det finns en ojämlikhet i att olika typer av kundgrupper inte har tillgång till 

samma pris på grund av att de snabbaste datorerna får handla först, vilket kan tyda på adverse 

selection. Detta stämmer överens med EU-direktivet MiFID II som tar upp att en nackdel med 

algoritmisk handel är att det skadar andra investerare genom att algoritmer kommer före i 

orderläggningen vilket resulterar i ett sämre pris för andra investerare 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2 s.378–379). Dock visar 

forskning av Hendershott et al. (2011) att algoritmisk handel ger upphov till minskad 

förekomst av adverse selection, vilket ingen av respondenterna nämner.   

 

Att informationen är nödvändig för att göra en korrekt företagsbedömning hävdas av Ogden et 

al. (2002). En bankrespondent bekräftar att informationsflödet minskar klart när man handlar 

algoritmer och att kunskapen om företagen minskar. En annan bankrespondent menar att 

algoritmisk handel ger upphov till ice bergs, vilket innebär att det blir mindre information. 

Detta kan då tänkas påverka konkurrensen i marknadsekonomin enligt Ogden et al. (2002). En 

respondent från börsen hävdar att då det är lite aktier på varje prisnivå kan man behöva gå ner 

väldigt många prisnivåer och att detta leder till att man i slutändan inte vet vilken snittkurs 

man får. Detta kan ses som mindre information. 

 

5.1.3 Operationell risk 

Båda de privata investerarna tar upp att en risk med algoritmer är att om de programmeras på 

likartade sätt kan detta ge upphov till stor påverkan på marknaden, som exempelvis en massiv 

sell-off. Även en daytrader diskuterar detta problem. Detta kan ge upphov till en påverkan på 
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den svenska ekonomin i stort då det kan skada flera marknadsaktörer och ge upphov till 

kraftig ökning av volatilitet. Dock menar respondenten från Finansinspektionen att detta 

ansågs vara en risk förut, men att det idag kan motverkas genom att det sätts upp 

volatilitetsspärrar. Detta menar respondenten möjliggör att marknaden kan sansa sig och 

ifrågasätta om prisnivån är rimlig. Detta överensstämmer med EU-direktivet MiFID II 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2 s.382) som menar att system 

som bygger algoritmer ska innehålla säkerhetsåtgärder såsom trösklar och gränser för att 

förebygga felaktiga order och förhindra att systemet skapar oreda på marknaden. Dock menar 

ändå flera av respondenterna att felprogrammeringar och ovissheten bakom hur algoritmer är 

programmerade är risker med algoritmisk handel. Detta är enligt respondenterna ett 

orosmoment och det behövs striktare regleringar kring detta vilket bekräftas av Kirilenko och 

Lo (2013). En åtgärd mot att förhindra oro kring algoritmernas uppbyggnad kan vara en ökad 

transparens kring programmeringsprocessen. Dock menar en av börsrespondenterna att 

algoritmutvecklare helst inte avslöjar detta då det kan röja företagets nisch. Om det skulle 

införas en ökad transparens kring detta kan även risken med att algoritmer programmeras 

likartat växa och det kan skapa en oro kring hur marknaden reagerar som tidigare diskuterats.  

Enligt EU-direktivet MiFID II (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, 2015:2 s.382) 

ska system som bygger algoritmer innehålla säkerhetsåtgärder såsom trösklar och gränser för 

att förebygga felaktiga order och förhindra att systemet skapar oreda på marknaden. Det 

verkar på respondenterna som att det saknas ett förtroende för att förebyggande arbeten kring 

risker med algoritmisk handel faktiskt förekommer. En daytrader tar upp ovissheten vid ett 

strömavbrott, att det är osäkert huruvida marknaden kommer att reagera till följd av det. Mot 

bakgrund av detta kan anses att det krävs en mer öppenhet kring hur oförutsedda händelser 

kan hanteras. Det kan minska den oro marknadsaktörer upplever med algoritmisk handel. 

Algoritmutvecklaren lägger stor vikt på att ständigt optimera sin algoritm-modell, vilket även 

det kan förebygga att operationella risker förekommer.  

 

Ett antal respondenter uttrycker ett visst orosmoment över den systematiska risken med 

algoritmer, att den mänskliga programmeringen kan bli fel och skapa kaos på marknaden. Då 

flera respondenter nämnt att algoritmutvecklare är till viss del hemlighetsfulla angående hur 

algoritmerna är programmerade är det svårt att kontrollera och ta reda på hur de fungerar. 

Respondenternas bild skiljer sig från den tidigare forskningen av Dalko (2016) som hävdar att 

tillsynsmyndigheter inte ska lägga stor vikt vid den systematiska risken utan istället bör 

fokusera på den skada HFT kan orsaka på marknadsstabiliteten. Detta kan då tyda på att 

respondenterna ser riskerna i det korta perspektivet i och med att komplicerat utvecklade 

algoritmer kan göra skada när som helst, medan den tidigare forskningen ser mer långsiktigt 

på de eventuella riskerna som exempelvis kan skapa en marknadskrasch.  

 

En bankrespondent hävdar att algoritmisk handel resulterar i en lägre operationell risk då 

manuella moment reduceras. Detta bekräftas av Kirilenko och Lo (2013) som menar att 

algoritmisk handel leder till att mänskliga fel minskas. 

 

5.1.4 Den mänskliga faktorn och investeringsbeteenden på marknaden 

EU-direktivet MiFID II (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, 2015:2, s.378–379) 

tar upp problemet att en handlare som sysslar med algoritmer inte samlar vinst från egna 

analyser utan från analyser av andra investerares agerande och förmågan att hinna före. Detta 

agerande kan då ge upphov till att andra analyserande investerares vinster minskar och i sin 

tur blir det mindre lönsamt att ägna sig åt egna analyser och bedömningar av bolaget i sig. 

Detta kan göra att färre investerare kommer att ägna sig åt den analysform som bidrar till att 
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skapa en så korrekt prissättning av aktierna som möjligt (ibid). Detta bekräftas av en 

bankrespondent som understryker att man genom algoritmer istället för att fokusera på 

företagsfakta fokuserar på formler (algoritmer). Respondenten menar att människorna 

försvinner och man utbyter mindre information. Detta bekräftas av Kunz och Martin (2013) 

vars resultat tyder på att det traditionella tillvägagångssättet vid investering har gått från att 

fokusera på att undersöka företag för att avgöra om de är långsiktiga investeringar till att 

undersöka marknaderna i sin helhet. En daytrader hävdar att algoritmisk handel ger upphov 

till ett nytt investeringsbeteende där tillvägagångssättet är att sno likviditet istället för att ge 

marknaden likviditet vilket kan kopplas ihop med det forskningsresultat som Kunz och Martin 

(2013) kom fram till.   

 

Kunz och Martin (2013) menar att den förändring som skett på marknaden angående 

investeringsbeteenden kan ge upphov till stor påverkan på detaljhandeln, institutionella 

investeringsbeteenden, regulatoriska strukturer, regeringens roll och även, om okontrollerat, 

den globala ekonomin i stort. Som tidigare nämnt menar en daytrader att den förändring som 

skett genom algoritmisk handel kan ge upphov till att utländska arbitragefonder istället för 

svenska pensionssparare prioriteras, vilket kan förändra det svenska finansieringssystemet. 

Detta kan påverka Sveriges ekonomi i stort och regeringens roll då detta kan behöva hanteras 

i framtiden.  

 

Enligt Kumiega och Van Vliet (2012) kan den förväntade nyttoteorin bättre uppnås vid 

algoritmisk handel än vid mänsklig handel då mänskliga investerare blandar in subjektivitet i 

sina handelsbeteenden. En privat investerare hävdar att det kan vara problematiskt att 

människan försvinner i beslutsprocessen då magkänsla inte tas hänsyn till och att algoritmisk 

handel lätt kan leda till tunnelseende i beslutsprocessen. Detta motsäger till viss del 

forskningen av Kumiega och Van Vliet (2012) då det vid tillfällen kan ge upphov till en 

försämrad nyttoeffekt vid algoritmisk handel. Enligt en daytrader och algoritmutvecklaren är 

det inte säkert att man som trader kan förmedla det man tänker och vill göra till en dator, som 

exempelvis erfarenhet och magkänsla, vilket gör att vissa traders inte använder sig av 

algoritmer. Det är begränsningar med algoritmisk handel som den tidigare forskningen av 

Kumiega och Van Vliet (2012) inte behandlar. En bankrespondent menar att algoritmisk 

handel ger upphov till en mer stabil marknad då mänskliga beteenden är mer känslostyrda än 

algoritmer och därav bekräftas Kumiega och Van Vliet (2012) forskning. Ännu en 

bankrespondent menar att mänskliga känslor, såsom rädsla och girighet, blandas in i 

handelsbeteendet på marknaden hos mänskliga investerare, vilket också bekräftar Kumiega 

och Van Vliets (2012) forskning. 

 

5.2 Volatilitet 

Enligt MiFID II-regelverket (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, 2015:2, s.377) 

och Brogaard (2010) anses algoritmisk handel kunna bidra till minskad volatilitet och detta 

bekräftas av åtta respondenter. Av dessa anser dock fem respondenter att algoritmisk handel 

även kan öka volatiliteten beroende på situation. Exempelvis menar en bankrespondent att 

volatiliteten kan öka om felaktiga algoritmer skapar felaktiga order på marknaden. Ett annat 

exempel enligt en daytrader är att ovanliga nyheter kan ge upphov till ökad volatilitet, då 

algoritmerna kan fånga upp rörelser på marknaden och släppa sina positioner. Detta menar 

även Kelejian och Mukerji (2016) vars forskning tyder på att volatiliteten i samband med 

högfrekvenshandel kan bero på nyheter, dock specifikt nyheter relaterade till branschen.  
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De två privata investerarna anser båda två att volatiliteten kan öka kortsiktigt men minska 

över tid, respondenterna var ensamma om att anse detta. Att volatiliteten ökar på kort sikt 

bekräftas av Egginton et al. (2016), dock beror det resultatet på perioder av intensiv quote 

stuffing vilket inte de privata investerarna tar upp. 

 

Enligt Zhang (2010) ökar volatiliteten på grund av högfrekvenshandel och tre av 

respondenterna bekräftar detta. En bankrespondent menar att eftersom algoritmisk handel 

utgör en sådan stor del av marknaden idag skulle det ge upphov till extrem volatilitet om 

algoritmerna försvann. Algoritmutvecklaren och en daytrader anser att volatiliteten ökar, detta 

i motsats till respondenten från Finansinspektionen som anser att volatiliteten har minskat.  

 

En daytrader tar upp att algoritmutvecklare kan ta fram mått på att volatiliteten har minskat 

till följd av algoritmer, dock menar den tillfrågade algoritmutvecklaren att volatiliteten har 

blivit högre på grund av algoritmisk handel. Algoritmutvecklaren, en daytrader och en 

bankrespondent menar att det finns en korrelation mellan volatilitet och likviditet då hög 

volatilitet ger upphov till minskad likviditet. Detta överensstämmer med Brogaard (2010) som 

menar att högt volatila marknader tar mer likviditet än de ger, vilket innebär att likviditeten 

minskar.  

 

Den tidigare forskning om algoritmhandelns påverkan på volatiliteten är spridd vilket 

överensstämmer med respondenternas svar. Alla respondenter hade olika förklaringar till 

varför de tyckte som de tyckte, vilket kan bero på att det inte finns någon tydlig kunskap och 

bild av hur det egentligen ser ut på marknaden.  

 

Enligt MiFID II-direktivet har algoritmisk handel bidragit till en stabilare marknad, detta 

bekräftas av två respondenter (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, 

s.377). 

 

5.3 Likviditet 

EU-direktivet MiFID II lyfter fram att algoritmisk handel ger upphov till en ökad likviditet 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.377). Detta bekräftas av 

respondenten från Finansinspektionen och en bankrespondent som menar att likviditeten kan 

öka långsiktigt. Endast en av de tillfrågade respondenterna var tydlig med att likviditeten ökar 

i sina svar och det var respondenten från Finansinspektionen. EU-direktivet MiFID II 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015:2, s.377) tar upp att det har 

ifrågasatts om algoritmisk handel verkligen bidrar till likviditet eller om det är en illusion, 

detta är något som diskuteras av tre av respondenterna. De anser att det ser ut som att 

likviditeten finns där på skärmarna, men att den egentligen inte finns där när man behöver 

den. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna bekräftar att likviditeten har påverkats, men 

många hävdar att algoritmisk handel kan ge upphov till minskad likviditet.   

 

Ingen av studiens respondenter är helt säkra på hur algoritmhandeln påverkar likviditeten. 

Den tidigare forskning som finns inom ämnet (Karlson & Johansson 2011, Hendershott et al. 

2011 och Hruska & Linnertov 2015) har påvisat att algoritmisk handel skapar och ger upphov 

till ökad likviditet.  
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5.4 Övervakning 

Brogaard (2010) anser att övervakningen är viktig för algoritmisk handel då HFT har 

förändrat marknadens sammansättning. En daytrader hävdar att övervakningen idag är dålig 

och fokuseras på fel saker. Detta på grund av att det är privatpersoner som är de lätta bytena 

medan algoritmerna kommer undan då det är svårare att bevisa om det skett något olagligt till 

skillnad från att bevisa att en privatperson gjort något olagligt. En respondent från börsen 

menar på att det är svårt att bevisa att marknadsmissbruk sker på marknaden. Detta i enlighet 

med FI:s rapport (2012) som visar på att det finns en svårighet att upptäcka olagliga metoder 

med algoritmisk högfrekvenshandel. Respondenten från Finansinspektionen konstaterar att 

ingen historiskt blivit fälld för marknadsmissbruk inom algoritmisk handel i Sverige. Detta 

skulle kunna vara en konsekvens av att det är svårt att upptäcka marknadsmissbruk, men det 

är inget som bekräftas av respondenterna.  

 

Kirilenko och Lo (2013) menar att övervakningen inte hänger med i den teknologiska 

förändring som skett på marknaden. Respondenten från Finansinspektionen anser att 

övervakningen idag är tillräcklig och att utvecklingen av algoritmer inte är lika galopperande 

som förr vilket kan göra att det är lättare att hänga med i utvecklingen nu än vad det var 

tidigare, vilket till viss del motsäger det som Kirilenko och Lo (2013) kommit fram till. Dock 

anser en privat investerare att övervakningen kommer behöva förändras då algoritmisk handel 

har vuxit sig större vilket forskningen av Kirilenko och Lo (2013) också tyder på. Enligt 

Karlson och Johansson (2011) existerar ett behov av övervakning för algoritmisk handel och 

detta bekräftas av samtliga respondenter.  

 

Enligt EU-direktivet MiFID II (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015: 2 

s.382) finns regleringar kring hur algoritmisk handel ska övervakas. Tre av respondenterna ser 

negativt på det nya direktivet och menar att det blir sämre för likviditeten och för ekonomin 

vilket tyder på att direktivet bör ses över för att alla ska vara nöjda. Respondenten från 

Finansinspektionen menar att alla börser som arrangerar handel och företag som ägnar sig åt 

orderläggning och transaktioner är skyldiga att övervaka sin egen handel, vilket stämmer 

överens med de övervakningsregleringar som EU-direktivet MiFID II 

(Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 2015: 2 s.382) tar upp. En 

bankrespondent menar att den övervakning som finns externt är tillräcklig men att det 

existerar ett behov av mer övervakning internt. En daytrader menar att det behövs mer 

övervakning men är osäker på vem som ska utföra övervakningen, vilket tyder på att det 

existerar vissa oklarheter kring hur övervakningsprocessen ska se ut.  

 

Enligt EU-direktivet MiFID II ska de företag som ägnar sig åt algoritmisk handel underrätta 

sin behöriga myndighet om detta (Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, SOU 

2015:2 s.382). Detta är även något som en börsrespondent nämner. Respondenten menar att 

man tidigare behövde skicka in specifikationer på vilka algoritmer man använde. Dock är inte 

respondenten säker på om det fortfarande sker och om det gäller alla, inte bara i vissa fall.  
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6. Slutsatser 
I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser utifrån den insamlade empirin och den teoretiska 

referensram som valts för studien.  

 

Vi anser att studiens undersökningsfrågor har besvarats i enlighet med studiens syfte. 

Angående risker har studien visat att det finns en hel del risker med algoritmisk handel. En 

risk som tagits upp är den operationella risken där tekniken kan vara bristfällig och en extern 

händelse som exempelvis ett strömavbrott kan skapa problematik. Empirin visar även att 

felprogrammeringar och dåligt programmerade algoritmer kan vara risker. En del 

respondenter tar även upp att människan försvinner i processen och det finns en risk att alla 

fattar samma beslut om programmen är likartade. Detta kan ge upphov till exempelvis en 

massiv sell-off. Risker som även tagits upp är att det är svårt att bevisa att algoritmer håller på 

med otillåten verksamhet. Empirin visar även att det finns likviditetsrisker, risker för flash 

crashes och ice bergs. En annan risk som tas upp är att algoritmer inte kan programmeras för 

att hantera specifika oförutsedda händelser och att känslor som magkänsla inte kan 

programmeras in. Resultatet visar även på att det finns en kunskapsrisk då algoritmer är 

oförståeliga för allmänheten och att det då kan förekomma dålig kontroll över dem. 

Ytterligare risk är ett minskat förtroende för börsen att kunna hantera potentiella problem som 

algoritmer kan ge upphov till. Risken finns även att pensionssparare i Sverige underprioriteras 

framför utländska hedgefonder som finner före och då kan marknadskvaliteten försämras. 

Prismanipulation såsom spoofing och front-running tas även upp.  

 

Även om respondenterna uttryckte en hel del risker med algoritmisk handel kan vi ändå se att 

majoriteten inte ser allvarligt på dessa. Utifrån de olika marknadsaktörernas svar kan vi inte 

urskilja ett särskilt mönster i vilka risker som uppfattas, utan alla tar upp olika slags risker.  

 

Studien har påvisat att volatiliteten påverkas av algoritmisk handel vilket stämmer överens 

med den tidigare forskning och information som existerar på ämnet. Respondenterna är dock 

oense om hur den påverkas, vilket också stämmer överens med tidigare forskning som är 

motsägelsefull. Majoriteten av respondenterna ansåg att volatiliteten både kan minska och öka 

till följd av algoritmisk handel, vilket kan tyda på att det nödvändigtvis inte finns något 

entydigt svar på frågan. Utifrån de olika marknadsaktörernas svar kan vi inte urskilja ett 

särskilt mönster i hur volatiliteten påverkas av algoritmisk handel. 

 

Resultatet av studien tyder på att likviditeten påverkas av algoritmisk handel då alla 

respondenter utom en är ense om detta. Dock visar tidigare forskning att algoritmisk handel 

skapar och bidrar till likviditet och majoriteten av respondenterna motsäger detta. Endast en 

respondent är entydig i sitt svar och bekräftar den tidigare forskningen. Detta tyder på att 

respondenterna har en annan bild än tidigare forskning. Utifrån de olika marknadsaktörernas 

svar kan vi inte urskilja ett särskilt mönster i hur likviditeten påverkas av algoritmisk handel.  

 

Studiens respondenter är ense om att övervakning av algoritmisk handel behövs. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning. Majoriteten av respondenterna anser att 

övervakningen av algoritmisk handel inte är tillräcklig idag eller att övervakningen bör 

anpassas efter algoritmernas utveckling, detta stämmer också överens med den tidigare 

forskningen. Vi kan därmed dra slutsatsen att övervakningen bör tas på större allvar och kan 

behöva hitta sätt att hänga med i framtida förändringar.  
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7. Avslutande diskussion 
I det sjunde kapitlet presenteras en avslutande diskussion kring den insamlade empirin.  

 

Resultatet har besvarat studiens undersökningsfrågor, men en del förbättringsmoment har 

upptäckts under studiens gång. Resultatet tyder på att ämnet algoritmisk handel är väldigt 

brett och det finns många olika aspekter av det. Algoritmisk handel kan definieras på många 

olika sätt och är ett komplext ämne. Det hade varit lämpligare att inrikta sig på en viss typ av 

algoritmisk handel för att undvika spridda svar, exempelvis högfrekvenshandel. En anledning 

till att empirin är så spridd angående volatilitetens och likviditetens påverkan kan vara att de 

frågor som ställts till respondenterna varit för breda och skulle behöva specificeras utifrån mer 

tydliga situationer, exempelvis ur ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Ytterligare 

anledningar till att respondenternas svar varit spridda kan bero på att många av frågorna 

faktiskt saknar entydiga svar. Utöver detta finns en risk att respondenterna tolkat frågorna på 

olika sätt och därmed kan det uppstå problematik avseende resultatets trovärdighet. Denna 

risk finns då respondenterna haft olika kunskap om ämnet. Dock kan även detta vara positivt 

då studien resulterat i bredare och mer djupgående kunskap då olika respondenter inom sin 

urvalskategori bidragit med sin specifika kunskap om ämnet. Detta hade inte kunnat uppnås 

om respondenterna endast hade blivit valda ur en specifik kategori, exempelvis daytraders.  

 

Då antalet respondenter är snävt kan studiens resultat vara svårt att generalisera. Dessutom 

kan vår relation till respondenterna som valts genom nätverk ytterligare försvåra studiens 

generaliserbarhet. Därmed kan ett alternativ för att stärka generaliserbarheten vara att upprepa 

studien med ett större antal respondenter och välja respondenter som helt saknar personlig 

anknytning till forskarna.  

 

Vi ser med vår studie att resultaten är spridda även inom kategorierna, det går inte att urskilja 

särskilda mönster i resultatet. Den tidigare forskning som finns inom ämnet är också spridd 

vilket vår studie överensstämmer med. En del av respondenterna uppmärksammar att front-

running sker på marknaden men verkar ha accepterat det som en del av dagens handel. Det 

faktum att front-running accepteras på marknaden idag är uppseendeväckande. Även att 

svenska pensionssparare kan underprioriteras framför andra, snabbare aktörer kan bidra till en 

djup problematik i det svenska pensionssystemet i framtiden.  

 

Det kan även uppfattas som oroväckande att en respondent från Nasdaq själv hävdar att det är 

svårt att upptäcka olagliga handelsstrategier på marknaden. Detta kan skapa en osäkerhet hos 

befintliga aktörer på marknaden. Det kan ses som en osäkerhet på marknaden att den 

tillsynsmyndighet som övervakar algoritmisk handel anser att övervakningen är tillräcklig, 

vilket majoriteten av respondenterna i denna studie motsäger. Då det är Finansinspektionen 

som sätter spelreglerna för algoritmisk handel på marknaden skapar det förtroendeproblem 

om aktörerna inte upplever att spelreglerna följs samtidigt som Finansinspektionen anser att 

de gör det. Ett minskat förtroende för marknaden gör att aktörer kan söka sig till andra 

marknader, som exempelvis en respondent som sökt sig alltmer till Singaporemarknaden för 

att den upplevs av respondenten som bättre. Detta kan innebära för den svenska marknaden att 

aktörer försvinner och marknaden blir mindre attraktiv, vilket kan påverka den svenska 

ekonomin i stort.   

 

En respondent från börsen tog upp det amerikanska företaget Nanex som mäter den riktiga 

likviditeten, vilket kan ge upphov till ökad kunskap på den amerikanska marknaden. Då det 

inte finns en motsvarighet i Sverige försvårar detta likviditetsfrågan som ställts till 
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respondenterna. En daytrader hävdar att all form av trading ökar likviditeten, men att dark 

pools kan ge upphov till minskad likviditet då handeln går utanför börserna. Detta kan vara en 

strategi för att undvika prismanipulation på den “vanliga” marknaden då dark pools är dolda 

orderböcker. Om fler marknadsaktörer söker sig till dessa handelsplatser kan likviditeten 

tänkas bli ännu sämre på de resterande marknaderna. Ytterligare en osäkerhet på marknaden 

är att den tillsynsmyndighet som övervakar algoritmisk handel är nästintill ensam om att anse 

att algoritmisk handel ger upphov till ökad likviditet. 

 

 

8. Förslag på vidare forskning 
I det åttonde kapitlet presenteras förslag på vidare forskning som framkommit under studiens 

gång.  

 

Under studiens gång har vi upptäckt en del förslag på vidare forskning för de som vill 

fördjupa sig ytterligare inom ämnet. Ett förslag är att fördjupa sig inom marknadsstrategier 

såsom dark pool-handel för att undersöka den förändring som kan ske på andra marknader till 

följd av att fler aktörer söker sig till dark pools-marknader.  

 

Ett annat förslag är att fördjupa sig inom likviditetsfrågan för att undersöka vad som hänt med 

likviditeten i och med algoritmisk handel. En strategi för att undersöka detta kan vara att 

försöka efterlikna det tillvägagångssätt som företaget Nanex använder sig av då den 

“verkliga” likviditeten på den amerikanska marknaden mäts. Detta kan bidra med en klarare 

bild och ökad kunskap kring hur likviditeten på den svenska marknaden förändras i och med 

algoritmer. Ett annat förslag är att jämföra den svenska marknaden mot Singaporemarknaden 

för att se vilken marknad som är mest likvid och undersöka vad detta beror på. Framtida 

forskarna kan även undersöka den italienska och franska marknaden mot den svenska i 

samma ändamål. Detta kan bidra med åtgärder för att råda bukt på den till synes 

likviditetsproblematik som finns.   

 

För att kunna utveckla en mer djupgående studie kan framtida forskare använda sig av både 

en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Detta kan stärka studiens generaliserbarhet. Det 

kan vara tillämpligt med kvantitativ forskning där data samlas in genom siffror från databaser 

inom den svenska aktiemarknaden för att mäta volatilitet och likviditet. Utöver det kan det 

även tillämpas en kvalitativ forskningsmetod där respondenter inkluderas utifrån fler 

urvalskategorier än för den här studien. Specifikt menar vi att pensionsförvaltare skulle ha 

kunnat bidra med ytterligare dyrbar kunskap, exempelvis AP-fonder. Det kan även vara 

lämpligt att använda sig av fler respondenter ur varje urvalskategori.   
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