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Sammanfattning 

Titel:  Högfrekvenshandel – En kvalitativ studie  

Författare:  Max Malm & Adam Palmborg 

Handledare: Maria Smolander 

Ämne:  Företagsekonomi – Kandidatuppsats inom finansiering 

 

Syfte:  Högfrekvenshandel har på senare år varit ett omdiskuterat och kontroversiellt 

ämne. Fenomenet har genomgått omfattande granskning och åsikterna kring 

dess påverkan på marknaden och dess aktörer går isär. Då tidigare forskning 

främst genomförts på den amerikanska marknaden är syftet med den här studien 

att bistå med en djupare insikt kring denna typ av handel och dess avtryck på 

den svenska finansmarknaden.  

Metod: För att behandla syftet har en kvalitativ studie av högfrekvenshandel med en 

deduktiv ansats genomförts.  

Teori: Studien utgår från Rational Choice Theory, Effektiva marknadshypotesen och 

tidigare forskning inom ämnet. Med hjälp av det teoretiska ramverket har 

studien analyserat det empiriska underlaget. Relevanta aspekter har identifierats 

som kan förklara varför studiens respondenter har ett specifikt förhållningssätt 

gentemot högfrekvenshandel. 

Empiri: Studien består av en dokumentstudie och fyra semistrukturerade intervjuer med 

intressenter på den svenska finansmarknaden. Intervjuerna ämnar identifiera de 

olika intressenternas förhållningssätt gentemot högfrekvenshandel och dess 

bakomliggande orsaker. 

Slutsats: Studien har kommit fram till att förhållningssättet gentemot högfrekvenshandel 

står i relation till vilken typ av verksamhet som intressenten bedriver. Vidare 

kan det konstateras att tidigare forskning till stor del går att applicera på den 

svenska marknaden. 

Nyckelord: Högfrekvenshandel, algoritmisk handel, likviditet, volatilitet, marknadskvalitet 
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Abstract 

Titel:  Högfrekvenshandel – En kvalitativ studie 

Authors:  Max Malm & Adam Palmborg 

Advisor:  Maria Smolander 

Subject: Business Administration – Bachelor thesis within the field of finance 

 

Purpose: In recent years, High Frequency Trading has been a widely debated and 

controversial topic. The phenomenon has been subject to extensive examination 

and the opinions regarding its effect on the financial markets are inconsistent. 

Previous research has foremost been conducted on the American financial 

market. Thus the purpose of this thesis is to contribute with deeper insight 

regarding this kind of trading and its impact on the Swedish financial market.  

Method: To address the purpose of this thesis, a qualitative study with a deductive 

approach has been conducted. 

Theory: The thesis emanates from Rational Choice Theory, The Efficient Market 

Hypothesis and previous research within the field. Using the theoretical 

framework, the thesis has analyzed the empirical data. Relevant aspects has been 

identified which can explain why the thesis’ respondents has a specific approach 

towards High Frequency Trading.  

Empirics: The thesis consists of a document study and four semi structured interviews with 

stakeholders on the Swedish financial market. Through these interviews, the 

thesis aims to identify the stakeholders’ different approaches towards High 

Frequency Trading and what might cause this particular point of view. 

Conclusion: The thesis can conclude that the approach towards High Frequency Trading is 

correlated to the type of operation conducted by the respondent. Furthermore, it 

can be concluded that previous research in general is applicable on the Swedish 

financial market. 

Key words: High Frequency Trading, Algorithmic Trading, Liquidity, Volatility, Market 

Quality  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Följande kapitel behandlar bakgrunden till studiens valda ämnesområde och ger således 

läsaren en relevant förklaring till de bakomliggande grundläggande mekanismer som existerar 

på marknaden. Dessa mekanismer har möjliggjort för aktörer att bedriva sådan verksamhet 

som studien kommer att behandla. 

 

1.1.1 Handel 

Människan har sedan åtskilliga sekler tillbaka i tiden bedrivit handel. Tidig handel var 

bytesorienterad där varor agerade som valuta då något annat inte fanns att tillgå. 

Problematiken, vare sig det handlar om byteshandel eller handel med betalning i form av en 

valuta som inte kunde anses som en vara, har dock alltid varit densamma. För att främja 

handel är det nödvändigt för både köpare och säljare att veta hur mycket av vardera tillgång 

som motsvarar ett rättvist byte eller köp. Uppfylls inte nämnt krav innebär detta en risk för 

såväl säljare som köpare och är således negativt för handeln. Huruvida parterna kan veta vad 

som är rättvist eller inte måste härledas från omgivningen där tidigare handel också måste 

beaktas. Endast objektiva värderingar kan användas som beslutsunderlag vilket innebär att 

subjektiva värderingar av föremål och handelsvaror är irrelevanta för priset (Antràs & Staiger, 

2012). Vidare är tillgången till information av yttersta vikt i samband med handel. Den part 

som har mer information rörande varför priset på en viss tillgång bör vara på ett visst sätt har 

ett övertag mot den som inte har tillgång till samma information (Kelly & Ljungqvist, 2012). 

Informationsasymmetri är sålunda ett fenomen som både är missgynnande för handeln i stort 

men som också kan användas som ett medel för att få ett övertag gentemot andra aktörer. 

Ovanstående mekanismer har varit bidragande till det klimat som präglar handel idag.  

 

1.1.2 Det finansiella systemet 

Utvecklingen fram till idag har bidragit till att handel med faktiska produkter och tjänster är 

många gånger mindre än handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar. Det 

finansiella systemet har utvecklats för att främja handel genom att tillhandahålla ett regelverk 

för investeringar som skall gälla och verka för att säkerställa den fria konkurrens, där alla 

aktörer deltar på samma premisser. Detta innefattar att göra marknaden för värdepapper 

transparent där företag och organisationer redovisar de aktiviteter som genomförs.  Det 

finansiella systemet innefattar även organisationer och institutioner vars syfte är att 
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upprätthålla de stadgar som fastställts för att säkerställa en fungerande marknad. Detta har 

varit en stor bidragande faktor till den ökade handeln med värdepapper. 

 

1.1.3 Handel med värdepapper 

Handel med värdepapper sker främst genom etablerade börser runt om i världen. Till skillnad 

från de börser vi känner till idag var dessa skötta manuellt innan utvecklingen av datoriserade 

system. Den mänskliga inblandningen vid varje genomförd order var stor, detta bidrog till att 

tiden för transaktionen ofta var lång vilket också var förknippat med höga 

transaktionskostnader. Under den senare delen av 1900-talet såg vi introduktionen av större 

system för värdepappershandel. Introduktionen av dessa system förändrade hur börser i 

största allmänhet organiserades, vare sig det gällde aktier, råvaror eller tillgångar av annat 

slag. Introduktionen av datorer i samband med värdepappershandel av olika slag har i 

synnerhet haft inverkan på två betydande faktorer, tid och rum (Bank for International 

Settlements, 2001) 

 

Om en transaktion tar lång tid att genomföra löper både köparen och säljaren risken att inte 

köpa eller sälja till bästa möjliga marknadspris. Priset på en tillgång bestäms kontinuerligt 

genom tillgång och efterfrågan varefter fluktueringar i pris bli resultatet när dessa två faktorer 

förändras. Introduktionen och utvecklingen av datoriserade system har resulterat i att tiden för 

transaktioner näst intill är obefintlig. Transaktioner genomförs på millisekunder vilket 

resulterar i lägre risk i form av fluktueringar vid en order. Lägre risk leder i sin tur till fler 

transaktioner vilket resulterar i en positiv effekt för allmänheten i stort då fler transaktioner 

leder till allokering av kapital och nya investeringar.  

 

Med en dator kan investeraren enkelt komma åt tillgänglig offentlig information. Detta 

innebar under sent 1900-tal att handeln med värdepapper vid börser gick från så kallad open 

outcry till elektronisk handel (Bloomberg, 2015). Elektronifiering av handeln med 

värdepapper har i sin tur påverkat större aktörer på marknaden som börser och banker då den 

variabla kostnaden för arbetskraft nu till stor del ersatts av fasta kostnader för datorer istället. 

 

 

 

Elektronifiering av marknader har bidragit till att privata investerare lättare kan följa och delta 

i handel med värdepapper. Dock har utvecklingen också bidragit till att det blivit allt svårare 
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för de individuella investerarna att bedöma huruvida börsen kommer att reagera rationellt, det 

vill säga reagera utefter given information eller inte. 

 

Institutioner köper och säljer värdepapper till stor del genom en diversifierade 

handelsprogram. Dessa program är generellt sett inte anskaffningsbara för den individuella 

investeraren vilket i slutändan resulterar i asymmetrisk information vid givna tidpunkter. Idag 

kan en individuell investerare i princip aldrig utnyttja arbitrage då det helt enkelt inte är 

möjligt att hålla jämn takt med den mjukvara som används av större institutioner på 

marknaden. Denna typ av handel går under namnet algoritmisk handel. Till algoritsmisk 

handel hör undergruppen högfrekvenshandel som i flera aspekter skiljer sig från vanligt 

aktiesparande. Traditionellt aktiesparande kännetecknas av långsiktigt sparande där utdelning 

och vinstutveckling styr placeringar. Högfrekvenshandel syftar först och främst till att tjäna 

pengar på små kursförändringar och arbitrage mellan olika marknader och plattformar. Det 

finns alltså en tydlig skillnad vad gäller investeringsteknik och tidshorisont. 

 

I takt med teknisk utveckling har högfrekvenshandel ökat. Detta har lett till allt större 

uppmärksamhet i media och högfrekvenshandel har fått utstå hård granskning av finansiella 

institutioner, både i Sverige och utomlands. I USA granskar SEC (The Security and Exchange 

Commission) dagligen investerare som utnyttjar denna typ av handel. Dels för att se om det är 

skadligt för marknaden och dels för att se om företag och investerare med hjälp av dessa 

algoritmer manipulerar marknaden. Samma sak gäller för Finansinspektionen i Sverige. 

Många röster har höjts och påstår att högfrekvenshandel orsakar svängningar på börsen, det 

vill säga leder till ökad volatilitet. 2012 slogs dock dessa påståenden ner av 

Finansinspektionen efter en tids kartläggning. FI kom fram till att det inte finns några som 

helst stöd för dessa påståenden, åtminstone inte under normala marknadsförhållanden. Även 

om SEC i USA årligen bötfäller investerare som de anser manipulera börsen med hjälp av 

program, finns det än så länge inget stöd för att högfrekvenshandel är skadligt för marknaden 

på längre sikt. Även om inga betydande undersökningar än så länge kan bevisa att 

högfrekvenshandel är skadligt för marknaden, går det inte heller med säkerhet säga att det inte 

är det. Åsikterna kring denna typ av handel är splittrade. Medan ena sidan säger att det är 

skadligt, säger den andra att det gynnar marknaden då det bidrar till ökad handel och tillför 

likviditet på börsen. 
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1.2 Problemdiskussion 

Handel med värdepapper är som tidigare nämnt många gånger större än handel med faktiska, 

framtagna och producerade produkter. Det finansiella systemet och dess uppbyggnad 

möjliggör för investerare att kontinuerligt sälja vidare den risk som de ådrar sig i samband 

med spekulation på aktiemarknaden. I en artikel skriven av Kunz & Martin (2015) i Journal of 

Financial Services Research belyses problemet med urholkning av den faktiska produktionen 

av varor och tjänster. Problemet belyses i samband med högfrekvenshandel och algoritmisk 

handel där forskarna kritiserar de tillvägagångssätt som idag blir allt vanligare i samband med 

handel på börsen. Detta gäller främst bland institutionella investerare och privatägda firmor 

som specialiserat sig på högfrekvenshandel. Forskarna menar att de grunder som traditionell 

aktiehandel bygger på, det vill säga långsiktighet och värdering av företag baserat på dess 

välmående och framtidsutsikter, riskerar att bli allt mindre relevant för hur börsen som helhet 

fastslår pris och värderar tillgångar. Högfrekvenshandel utgår från algoritmer, traditionell 

handel utgår från faktiska värderingar kopplade till den underliggande tillgången i fråga. Kunz 

& Martin belyser sålunda en intressekonflikt i samband med värdepappershandel mellan olika 

typer av investerare. 

 

Handel med värdepapper vid börser underlättas om den handlade tillgången är likvid. 

Investerare tenderar att vilja minimera riskexponeringen men samtidigt nå en hög grad av 

avkastning. Risk i samband med värdepappershandel kan till viss del förklaras som skillnaden 

mellan köp- och säljpris på en specifik tillgång. Om skillnaden mellan nämnda variabler är 

marginell eller näst intill obefintlig anses risken, det vill säga med vilken sannolikhet köpare 

och säljare inte kan handla med tillgången till önskat pris, vara ytterst liten och därmed bidra 

till ökad omsättning av tillgången. Argumentet för högfrekvenshandel belyses av Jarnecic & 

Snape (2014) där de i sin studie finner att högfrekvenshandel bidrar till likviditet på 

marknaden. Hög likviditet bidrar till minskad riskprofil hos den specifika tillgången vilket 

ökar handelsvolymen och minskar volatilitet. Utöver ökad likviditet visar dock Jarnecic & 

Snape att även negativa konsekvenser kan uppstå för marknadskvaliteten i stort, samt för 

investerare som inte använder sig av högfrekvenshandel. 

 

Vidare diskuteras att högfrekvenshandel inte alls bidrar till ökad likviditet, snarare tvärt om. I 

en studie av Selmier (2013) presenteras förklaringen att högfrekvenshandel ger sken av att 

likviditet finns tillgängligt på marknaden. Vidare menas att denna likviditet är falsk och 

endast bidrar till att köpare och säljare av tillgången handlar till ett mindre fördelaktigt pris. 
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1.3 Problemformulering 

Högfrekvenshandelns påverkan på börsen och marknadskvaliteten i stort är en debatt som 

uppmärksammats i takt med den tekniska utvecklingen av avancerade finansiella system. De 

finansiella marknaderna har blivit allt mer komplexa. Samtidigt påverkas människor i större 

utsträckning av de finansiella marknaderna idag då tillgängligheten av finansiella tillgångar är 

bättre än någonsin i och med den tekniska utvecklingen. Vare sig det handlar om 

pensionssparande, fondsparande eller traditionellt aktiesparande, oavsett sparform är 

högfrekvenshandel ett verktyg som används av få men har potential att påverka många. 

Debatten har även nått Sverige men kunskapen om fenomenet och forskningen på den 

svenska marknaden är bristfällig. Majoriteten av den forskning som genomförts har varit på 

den amerikanska marknaden, något som bör anses problematiskt då regelverk och 

förutsättningar till att på ett otillåtet sätt utnyttja högfrekvenshandel skiljer sig markant från 

den svenska marknaden. 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen ämnar att genom ett kvalitativt tillvägagångssätt undersöka högfrekvenshandel och 

dess avtryck på den svenska finansmarknaden. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

1. Vilka förhållningssätt till högfrekvenshandel finns hos Handelsbanken, Pan Capital, 

Björn Hagströmer och Finansinspektionen? 

2. Hur kan respektive förhållningssätt kopplas till den verksamhet aktören bedriver? 

3. I jämförelse med tidigare forskning, hur uppfattar studiens utvalda respondenter 

högfrekvenshandelns påverkan på likviditet och volatilitet? 
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2. Högfrekvenshandel och begrepp 

Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en överblick av högfrekvenshandeln och ge ökad 

förståelse kring relevanta begrepp relaterade till ämnet. 

 

2.1 Högfrekvenshandel 

Högfrekvenshandel är ett finansiellt verktyg där investerare med hjälp av datorer och 

algoritmer kan utföra enorma köp och sälj på bara millisekunder (Aldrige, 2010). Algoritmer 

är programmerade så att en dator enligt instruktioner agerar på ett visst sätt vid en viss given 

tidpunkt och kan således härma olika investeringsstrategier, dock med några väsentliga 

skillnader. Datorn är mer rationell, handlar med större volym, agerar på fler plattformar och är 

framför allt mycket snabbare än dig. Studien skiljer högfrekvenshandel från algoritmisk 

handel utifrån i vilken hastighet de agerar (Riksbanken 2013) och från vanlig automatiserad 

orderläggning utifrån både hastighet och komplexitet. Högfrekvenshandel och algoritmisk 

handel tar hänsyn till många fler variabler än den standardiserade automatiska orderläggning 

som idag står för majoriteten av handeln på världens börser (Hendershott et al, 2011). Gomber 

et al (2011) har i en undersökning identifierat 10 särdrag hos en högfrekvenshandlare: 

 

1. Very high number of orders 

2. Rapid order cancellation 

3. Proprietary trading 

4. Profit from buying and selling (as middleman) 

5. No significant position at end of day (flat position) 

6. Very short holding periods 

7. Extracting very low margins per trade 

8. Low latency requirement 

9. Use of co-location/proximity services and individual data feeds 

10. Focus on high liquid instruments 
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2.1.1 Arbitrage 

Förutom att agera efter givna investeringsmönster kan en investerare med hjälp av algoritmer 

som verktyg utnyttja arbitrage på ett helt annat sett än en vanlig investerare. Två typer av 

arbitrage som är vanligt för högfrekvenshandlare att nyttja är statistisk arbitrage (Pole, 2011) 

och marknadsarbitrage (O’Hara, 1995). Statistiskt arbitrage bygger på att aktören har två eller 

flera värdehandlingar som historiskt har visat en stark korrelation, exempelvis två 

konkurrerande företag i samma bransch. När det uppstår en avvikelse mellan 

värdehandlingarna så köper högfrekvenshandlaren automatiskt, och på några tusendels 

sekunder, den säkerhet som avvikit negativt. Högfrekvenshandlaren sitter i lång position på 

denna värdehandling tills avvikelsen inte längre existerar, det kan vara allt ifrån några 

sekunder till några veckor innan tillgången säljs av. Marknadsarbitrage innebär att datorn 

övervakar multipla marknader och plattformar, så fort en prisskillnad upptäcks köps 

värdehandlingen på ena marknaden och en tusendels sekund senare är den såld på en annan. 

 

2.1.2 Market-Making 

Att agera market-maker eller marknadsgarant (Riksbanken, 2013) är också vanligt 

förekommande hos högfrekvenshandlare. En market-makers roll är att bistå med likviditet på 

marknaden, det gör den genom att ställa ut ordrar på både köp- och säljsidan. 

Högfrekvenshandlare utnyttjar market-making till sin fördel genom att göra många och små 

vinster på skillnaden mellan köp- och säljpris. Denna prisskillnad kallas spread (Gençay et al, 

2001). 

 

2.1.3 Spoofing 

I ovan stycke togs begrepp som investeringsstrategier och investeringsmönster upp. Det är på 

vilket sätt en dator köper och säljer aktier åt ett företag utifrån en förprogrammerad algoritm. 

Datorn kan härma strategier som inte nödvändigtvis är olagliga, men eftersom det är med 

hjälp av algoritmer och under väldigt höga hastigheter, är det alltjämt kontroversiellt och 

många av dessa strategier syftar till att manipulera marknaden. Spoofing är ett exempel på en 

strategi som syftar till att manipulera priset på marknaden (Aldrige, 2013). Spoofing är 

olagligt och går ut på att skapa en artificiell och tillfällig ökning eller sänkning av aktiepriset 

genom att lägga ordrar som aldrig har som syfte att slutföras. En spoofer agerar på både köp- 

och säljsidan. Enkelt förklarat går det till såhär: Låt oss säga att du äger aktier i det fiktiva 

bolaget Malmborg AB till ett stort värde. Det marknadsmässiga värdet på ett terminskontrakt 

är 10.00 SEK. Om du då lägger ut en stor köporder till 9.95 SEK kommer det att se ut som att 
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efterfrågan ökar och priset kommer eventuellt att stiga. Du drar då snabbt tillbaka din 

köporder och lägger i stället ut order på säljsidan och hoppas att någon köper. Eftersom att det 

finns många legitima skäl till att dra tillbaka sälj- och köporder är det svårt att bevisa att ett 

företag systematiskt utnyttjar detta för att göra snabba vinster. Finansinspektionen (2012) tar i 

sin kartläggning av högfrekvenshandel i Sverige upp några osunda handelsmönster som är 

relaterade till ämnet. Förutom just Spoofing nämner de också quote stuffing, momentum 

ignition, och front running. 

 

2.1.4 Quote stuffing 

Quote stuffing innebär att lägga betydande mängder köp- eller säljordrar på en marknadsplats 

med ett vilseledande syfte (Finansinspektionen, 2012). Resultatet kan vara att andra aktörer 

som arbetar med algoritmisk handel, inte nödvändigtvis under hög frekvens, blir 

överväldigade av den information de måste bearbeta och blir således långsammare i sin 

exekution (Easley et al, 2011). Egginton et al (2014) presenterar i en studie hur kvaliteten på 

marknaden påverkas av quote stuffing. De bedömer marknadskvalitet utifrån tre faktorer: 

likviditet, transaktionskostnader och kortsiktig volatilitet. Studien kommer fram till att 

marknadskvaliteten försämras under perioder av intensiv quote stuffing. 

 

2.1.5 Momentum ignition 

Momentum ignition innebär, per Finansinspektionens definition, att genom aggressiv 

orderläggning skapa en falsk trend med syfte att sedan kunna köpa billigt eller sälja dyrt. 

 

2.1.6 Front running 

Ett sista begrepp som studien kommer att beröra angående osunda handelsmönster 

förknippade med högfrekvenshandel är front running. Institutionella investerare handlar ofta 

med algoritmer och det har gjort det möjligt för högfrekvenshandlare att systematiskt 

identifiera deras investeringsmönster. På detta sätt kan högfrekvenshandlaren lägga en order 

före den institutionella investeraren, som vanligtvis handlar i stora volymer, och gör små men 

många vinster genom att sälja till ett dyrare marknadspris (Harris, 2013). 
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2.1.7 Konkurrens 

Konceptet högfrekvenshandel låter kanske simpelt i teorin och det kan tyckas att alla stora 

investerare som är finansiellt kapabla borde använda sig av detta finansiella verktyg, 

verkligheten är dock en annan. Haim Bodek, en välkänd högfrekvenshandlare och 

visselblåsare, ger i dokumentären The Wallstreet Code (2013) tittaren en djupare inblick i 

högfrekvenshandlarnas värld. Bodek förklarar att det endast finns en handfull personer idag 

som skulle kunna programmera dessa algoritmer framgångsrikt på den amerikanska börsen. 

Vidare berättar Bodek om den enorma konkurrens som finns mellan de investerare som 

nyttjar högfrekvenshandel. Bodek hävdar att om du inte är snabbare än andra eller om du inte 

kan läsa av marknaden bättre än andra, så riskerar du i stället att förlora stora mängder pengar 

på kort tid. På grund av det faktum att handeln sker under några millisekunder blir hastigheten 

som faktor ännu mer påtaglig. 

 

Haim Bodek får delvis stöd av O’hara (1995) som dock lägger tonvikt vid en annan faktor. 

Hon förklarar i sin bok om mikrostrukturen på marknaden att högfrekvenshandel inte bara 

handlar om hastighet. Vid handel med algoritmer spelar snarare marknadens mikrostruktur 

ännu större roll, det spelar således ingen roll hur snabbt ditt program är om det inte förstår sig 

på hur marknaden fungerar. 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer studiens valda undersökningsmetod och ramverk för val av 

respondenter att presenteras. Metodavsnittet kommer slutligen att mynna ut i en 

metoddiskussion där alternativa tillvägagångssätt kommer att diskuteras.   

 

3.1 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie av fenomenet högfrekvenshandel kommer att genomföras. Studien 

kommer att utgå från en deduktiv ansats där resultaten kommer att tolkas och analyseras med 

hjälp av det teoretiska ramverket. För att behandla studiens syfte och räta ut det problem som 

formulerats kommer intervjuer att genomföras med Pan Capital, Handelsbanken och en expert 

inom området, Björn Hagströmer. En dokumentstudie kommer genomföras på en 

kartläggning genomförd av Finansinspektionen. Då kartläggningen genomfördes 2011 och 

publicerades 2012 kan den empirin potentiellt vara förlegad. Därför kommer även en kortare 

intervju med Finansinspektionen att hållas för att komplettera denna dokumentstudie. 

 

3.2 Avgränsning 

Studien kommer av två anledningar avgränsas till att undersöka företag, institutioner och 

experter i Stockholmsområdet. Stockholm är Sveriges finansiella centrum och det är således 

en relevant geografisk avgränsning som inte uppenbart skadar studiens reliabilitet eller 

validitet. Vidare avgränsas studien till Stockholmsområdet på grund av bekvämlighet och 

tillgänglighet. 

 

3.3 Urval 

Det är av relevans för studien att komma i kontakt med professionellt verksamma inom 

respektive aktörsgrupp vars position inom organisationen är av beslutsfattande karaktär. 

Problemet med att använda personer utanför denna kategori som respondenter är risken att 

dennes åsikter och förhållningssätt gentemot högfrekvenshandel inte speglar organisationens 

allmänna uppfattning och således skadar studiens validitet (Bryman & Bell, 2005).  

 

Studien har ett specificerat ramverk av aktörer vars syn på högfrekvenshandel är essentiell för 

att analysera den svenska finansmarknaden. Skulle inte samtliga kategorier av aktörer vara 

tillgängliga för analys kommer detta uppenbart att skada studiens validitet. Kravet som 

studien ställde på ramverket av aktörer var att det skulle finnas ett övervakande och 

reglerande organ, ett företag som är verksamt inom kategorin högfrekvenshandel, en svensk 
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storbank som inte använder högfrekvenshandel och en expert inom området 

högfrekvenshandel. 

 

3.4 Metoddiskussion 

För att tillgodose studien med empirisk data har semi-strukturerade intervjuer genomförts med 

valda respondenter. Då studiens syfte är att identifiera avtryck av högfrekvenshandel på den 

finansiella marknaden i Sverige, är det av högsta relevans att studera subjektiva 

förhållningssätt, både från respondenten i fråga och indirekt från organisationen.  

 

Majoriteten av publicerad tidigare forskning har ett kvantitativt tillvägagångssätt avsett att 

mäta olika aspekter i samband med marknadskvalitet och högfrekvenshandel. Av tidigare 

forskning kan slutsatsen dras att det finns delade meningar om huruvida högfrekvenshandel är 

positivt eller negativt för marknadskvaliteten, dock med övervägande positiva aspekter. 

Frågeställningar rörande faktisk marknadskvalitet kräver kvantitativ analys av tillgänglig data 

och skulle således inte vara en relevant metod att tillämpa på grund av studiens kvalitativa 

utgångspunkt som inte kan tillgodoses med en kvantitativ metod. Studiens första 

frågeställning “Vilka förhållningssätt till högfrekvenshandel finns hos Handelsbanken, Pan 

Capital, Björn Hagströmer och Finansinspektionen?” skulle inte kunna besvaras med hjälp av 

en kvantitativ undersökning, då inga vidare slutsatser skulle vara relevanta att dra då 

anledningen till aktörens förhållningssätt till högfrekvenshandel skulle vara svår att identifiera 

utan djupare kunskap i aktörens verksamhet. Sålunda kan konstateras att studiens aktuella 

frågeställning kräver ett kvalitativt tillvägagångssätt och djupare insikt i de organisationer 

som kommer att undersökas.  

 

Det är viktigt att de respondenter och organisationer som kommer att undersökas utvecklar 

sina svar rörande verksamheten och synen på högfrekvenshandel. Av den anledningen skulle 

en strukturerad intervju vara ofördelaktig sett till två aspekter. En strukturerad intervju tillåter 

inte följdfrågor utan utgår endast från intervjuguiden. Om följdfrågor inte får ställas riskerar 

studiens empiri att urholkas då forskarna potentiellt förbiser och går miste om viktiga aspekter 

i verksamheten relaterade till aktörens syn på högfrekvenshandel (Bryman & Bell, 2005). 

 

Det finns bara ett övervakande och reglerande organ, Finansinspektionen. Det krävdes många 

samtal och skickade e-postmeddelanden för att till slut komma överens om en tid för intervju. 

Den vi kom i kontakt med var Ludvig Sandhagen, finansinspektionens expert på 
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högfrekvenshandel. Då vi redan hade finansinspektionens rapport som sekundärdata och 

enbart ville komplettera med en intervju, föreslog vi en telefonintervju då vi ansåg det vara 

mer kostnadseffektivt. Valet av respondent aktiv inom högfrekvenshandel föreföll sig 

naturligt att det skulle bli Pan Capital. Det enda företag som dök upp i samband med 

internetsökningar var just Pan Capital. VD Claes-Henrik Julander kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Intervjun hölls på hans kontor på Östermalm i Stockholm. De banker som 

kategoriserades som storbanker var Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea. Ett e-

postmeddelande skickades till alla fyra utan resultat. I stället utnyttjades kontakter på SEB 

och Handelsbanken för att komma i kontakt med relevant respondent. En intervju hölls med 

Magnus Möller, diskretionär förvaltare på Handelsbanken. Till sist var det av vikt för studien 

att komma i kontakt med en expert inom området. En forskare med flera publikationer i ämnet 

är Björn Hagströmer, en telefonintervju hölls då det ansågs tillräckligt. 

 

Som studien tidigare nämnt har Finansinspektionen tidigare presenterat en omfattande rapport 

angående högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden (Finansinspektionen, 2012) 

som kommer att användas som komplement till den semi-strukturerade intervjun. Detta för att 

få en bredare inblick i organisationens syn på högfrekvenshandel.  

 

3.5 Metodkritik 

Det kan tyckas att studiens syfte är för brett för att på ett bra sätt behandlas genom att endast 

bearbeta och analysera empiri från fyra intressenter på den svenska finansmarknaden. Studien 

skulle gynnas av ytterligare intervjuer med högfrekvenshandlare och institutionella 

investerare för att potentiellt få en mer rättvis bild av högfrekvenshandel i Sverige. 

 

Stockholmsbörsen hade kunnat ingå i studiens specificerade ramverk av aktörer på den 

finansiella marknaden i Sverige. Det hade varit av relevans för studien att analysera Sveriges 

primära handelsplattform och dess förhållningssätt till högfrekvenshandel. Det genomfördes 

flera försök att boka in en intervju hos Nasdaq OMX Stockholm, dock utan framgång och 

således till nackdel för studiens ramverk och möjlighet att analysera en större del av Sveriges 

finansmarknad.  
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4. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning och studiens valda referensram 

genom presentation av relevanta teorier ämnade för analys av det empiriska underlaget. 

 

4.1 Teori 

Följande stycke kommer att ge läsaren insikt i de essentiella teorier med vilka studiens 

empiriska underlag kommer att analyseras. 

 

4.1.1 Rational Choice Theory 

Rationalitet är ett begrepp som sedan länge genomsyrat beslutsfattande både inom 

organisationer och hos individer. Samtidigt som teorin rörande organisationers och individers 

beslutsfattande i förhållande till rationalitet används för att förklara de beslut som verkställs, 

finns det även omfattande kritik mot teorin om ett rationellt tänkande och dess förklaring till 

varför vi tar olika beslut. 

 

Rational Choice Theory är i grunden en normativ förklaringsmodell till beslutsfattande. Den 

förutsätter att organisationer och individer alltid handlar utifrån specifika principer och tar 

sålunda inte hänsyn till annat än det som är givet normativt (Tversky & Kahneman, 1986). 

Teorin har bland annat blivit kritiserad för att beskriva en idealistisk beslutsfattare snarare än 

en faktisk verklighetstrogen entitets handlingsmönster sett till rationalitet (Schumpeter, 1954). 

Vidare kan rationellt beslutsfattande definieras som identifierandet av valmöjligheter och 

bedömning av dessa utifrån fastställda preferenser hos individer eller organisationer i syfte att 

maximera nyttan (Levin & Milgrom, 2004). 

 

Vidare beskriver Alan C. Shapiro i boken Multinational Financial Management att 

beslutsfattande underlättas markant av att ha tydligt fastställda preferenser. Shapiro tar upp ett 

exempel med en multinationell organisation som inte kan anses ha endast en gemensam vilja 

och strävan vid beslutsfattande. Dock underlättas beslutsfattande, framförallt i ekonomiska 

frågor, av aktieägarnas preferens till vinstmaximering. 

 

Tversky och Kahneman som presenterades tidigare i samband den normativitet som 

genomsyrar Rational Choice Theory har även lagt fram tre principer som delvis rättfärdigar 
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den normativa utgångspunkten där teorin på ett teoretiskt plan förklarar verkligt 

beslutsfattande. 

 

1.      Individer är generellt sett effektiva vad gäller måluppfyllnad, speciellt när individen har 

incitament och möjlighet till att maximera sin egen nytta. 

2.      Konkurrens gynnar rationella individer och organisationer. 

3.      Den subjektiva utformningen av Axiomen för rationellt beslutsfattande borde ge en 

acceptabel förklaring till beslutsfattande förutsatt att teorin är utformad efter dessa 

antaganden. 

 

Vidare måste nämnas att rationalitet i verkligheten står i relation till begreppet bounded 

rationality. Thomas och Brennan (2012) menar att bounded rationality är ett resultat av 

fysiologiska faktorer. Människan har således ingen möjlighet att identifiera och bearbeta all 

tillgänglig information vilket i sin tur leder till att beslut endast kan räknas som satisficing och 

är sålunda inte fullständigt rationella. 

 

“The capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is very small 

compared to the size of the problems whose solutions is required for objective rational 

behaviour in the real world – or even for a reasonable approximation to such objective 

rationality” - Simon, 1957 s. 198. 

 

Aktörer på den svenska finansmarknaden är som definierat i Rational Choice Theory bundna 

till att göra icke- rationella beslut. Det är dock viktigt att poängtera att alla är bundna till 

samma oförmåga att fatta fullständigt rationella beslut vilket i sin tur leder till att beslut kan 

vara mer eller mindre rationellt sett till andra aktörers beslut gällande samma ämne. I det 

avseendet ämnar studien använda sig av Rational Choice Theory då aktörer som använder sig 

av högfrekvenshandel potentiellt har större möjlighet att agera rationellt på marknaden. Som 

Tversky och Khaneman beskrev har en aktör vars förmåga att fatta rationella beslut som 

överstiger förmågan hos andra aktörer en fördel i en miljö som präglas av konkurrens. 
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4.1.2 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen syftar till att ge en förklaring till värdet av tillgångar, främst i 

samband med värdepappershandel i allmänhet och aktier i synnerhet. Teorins bidrag och 

grundprincip är att priset på en specifik tillgång återspeglar all tillgänglig information på 

marknaden och sålunda alla investerares gemensamma värderingar (Fama, 1970). 

Effektiva marknadshypotesen har dock en bred bakgrund och ursprung och är således inte 

sprungen ur endast en forskares publikationer och tankar. Det är viktigt att förklara de 

upptäckter som tillsammans bidragit till framväxten av Effektiva marknadshypotesen. 

 

Girolamo Cardano var en Italiensk matematiker som i sin bok Liber de Ludo Aleae, eller The 

Book of Games of Chance från 1564 (publicerad 1663), beskriver sambandet mellan 

förutsättningar och rationalitet. Han menar att den mest fundamentala principen i spel är lika 

villkor för alla deltagare sett till alla faktorer som kan påverka spelet. Vidare menar Cardano 

att avvikelser från denna princip kan resultera i två olika situationer. Om avvikelsen gynnar 

dina konkurrenter är du en fool, gynnar avvikelsen dig själv är du orättvis. Denna tidiga 

skildring av spelets lagar ligger väl i linje med senare presenterade teorier om effektiva 

marknader samt dess risker och möjligheter sett till information och förutsättningar. 

 

Vidare beskriver Samuelson (1965) en effektiv marknad som om den kunde liknas vid ett 

martingale bettingsystem, där deltagarna kastar ett mynt i hopp om att gissa rätt på vilken sida 

myntet kommer att hamna. Tidigare hade även Karl Pearson (1905) beskrivit och myntat 

begreppet Random Walk som i grunden syftar till att tillgångars, men i detta fall myntets 

sannolikhet att hamna på önskad sida var ett fullständigt slumpmässigt event. 

Nämnda teorier om en effektiv marknad och dess förklaring har utvecklats, konfirmerats och 

kritiserats av många men utgör en viktig del i den utveckling som lett fram till den effektiva 

marknadshypotesen vi känner idag. 

 

Begreppet Efficient Market Hypothesis myntades först av Harry Roberts (Roberts, 1967) som 

även utvecklade förklaringar och särdrag kring svag och stark effektivitet som blivit 

grundläggande förklaringsbegrepp i Eugene F. Famas första av tre avhandlingar kring 

effektiva kapitalmarknader (Fama, 1970). 
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Den effektiva marknadshypotesen enligt Fama, rymmer tre kriterier för att marknaden ska 

kunna anses vara effektiv. 

 

Rationalitet 

Marknadsaktörer kommer ständigt att justera priset på sina tillgångar när ny information blir 

tillgänglig på marknaden. Om en tillgångs värde ökar i samband med ny information kommer 

således ingen att sälja tillgången till det gamla priset, köpare är också villiga att köpa 

tillgången till det högre marknadspriset då det är den korrekta värderingen. 

 

Avvikelse från rationalitet 

Aktörer analyserar och bearbetar ny information på olika sätt och kommer således att komma 

fram till olika slutsatser gällande tillgångars framtida värde. Värderingarna kommer dock 

alltid att resultera i en korrekt prissättning då över- och undervärderingar i slutändan 

kompenseras för och resulterar därför i oförändrad värdebild. 

 

Arbitrage 

I enlighet med en effektiv marknad och ovanstående principer kommer tillgångar alltid att 

vara korrekt värderade och prissatta. Detta innebär att ingen kommer att sälja till ett lägre pris 

och ingen kommer att köpa till ett högre pris än vad marknaden erbjuder. Det finns därför 

ingen möjlighet till prisskillnader och sålunda inget arbitrage. 

Fama skiljer i sin studie från 1970 på tre former av marknadseffektivitet, delvis definierade av 

Roberts (1967). 

 

1. Svag form 

2. Semistark form 

3. Stark form 

 

För att undersöka den svaga formen av effektivitet måste historisk information rörande 

specifika tillgångar undersökas. Fama (1970) förklarar att om marknaden ska uppfylla den 

svaga formen av effektivitet innebär detta i praktiken att prisbildningen för tillgångars 

framtida värde inte har någon korrelation till historisk data. 
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Den Semistarka formen av effektivitet behandlar all offentligt tillgänglig information på 

marknaden och inte enbart historisk data som presenterades i samband med den svaga formen 

för effektivitet. Detta innebär att prisutvecklingen för en specifik tillgång kommer att 

påverkas i samband med att ny information blir tillgänglig på marknaden. Är detta inte fallet 

kan marknaden inte anses uppfylla kravet för semistark effektivitet (Fama, 1970). 

 

Till sist presenteras den starka formen av effektivitet där all tillgänglig information tas i 

beaktning vid justering av pris för en tillgångs framtida värde. För att marknaden ska uppfylla 

kravet för stark effektivitet måste tillgångens värde även justeras för insiderinformation. 

 

Den effektiva marknadshypotesen belyser ett antal aspekter hos en marknad som kan 

användas vid analys av förhållningssätt till högfrekvenshandel. Teorin förutsätter att samtliga 

tillgångar alltid är korrekt prissatta och att skillnader i köp och säljpris inte existerar. Nämnda 

faktorer är dock essentiella för en högfrekvenshandlares möjlighet att tjäna pengar och står i 

direkt kontrast till traditionell market-making oavsett om aktören ägnar sig åt 

högfrekvenshandel eller inte. Vidare behandlar teorin olika grader av effektivitet på en 

marknad vilket också väcker frågor i samband med högfrekvenshandel. Om en 

högfrekvenshandlare kan nå och bearbeta information snabbare än andra aktörer på 

marknaden, på vilket sätt påverkar detta graden av effektivitet på marknaden enligt den 

effektiva marknadshypotesen?  

 

4.2 Tidigare forskning 

Högfrekvenshandel är ett aktuellt ämne som på senare år genomgått omfattande granskning 

av forskare. Två nyckelbegrepp som berörs mer än andra i samband med högfrekvenshandel, 

och som på något sett har fått definiera kvaliteten på marknaden, är likviditet och volatilitet. 

 

4.2.1 Volatilitet 

Frank Zhang (2010) gjorde en undersökning på USAs kapitalmarknad för att se vilken 

påverkan högfrekvenshandel har på den amerikanska börsens volatilitet. Zhang fann en 

positiv korrelation mellan högfrekvenshandel och volatilitet och fann ett särskilt stort 

samband vid institutionell handel och vid osäkerhet på marknaden. Han säger att ökning av 

volatilitet vid institutionell handel förklaras av att högfrekvenshandlare utnyttjar denna stora 

handelsvolym genom att driva upp priserna över det marknadsmässiga, något som den här 

studien utvecklar i kapitel 2. Vid osäkerhet på marknaden kan aggressiv högfrekvenshandel 
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verka mer gynnsamt då volatiliteten redan är förhållandevis hög och spreaden mellan köp- 

och säljpris är högre än vid en stabil marknad. Zhang menar att högfrekvenshandlarens 

närvaro då bidrar till ökad volatilitet på denna marknad. Vidare förklarar Zhang att 

högfrekvenshandel kan minska volatiliteten på en marknad där högfrekvenshandlare agerar 

som en market-maker.  Denna typ av högfrekvenshandel gynnas dock av en stabil marknad 

med låg volatilitet och agerar således inte på osäkra marknader.  

 

Kirilenko et al. (2011) forskade kring vad som orsakade Flash Crash på den amerikanska 

börsen den 6 maj 2010 då Dow Jones Industrial Average dök med ungefär 1000 baspunkter. 

Deras slutsats var, även om det inte går att bevisa att högfrekvenshandel orsakade kraschen, 

att högfrekvenshandel var en bidragande faktor till den tillfälliga och extrema volatilitet som 

uppstod på den amerikanska börsen. Chaboud et al. (2009) undersökte högfrekvenshandel på 

valutamarknaden mellan 2003 och 2007 och fann ingen positiv korrelation mellan 

högfrekvenshandel och volatilitet.  

 

Inte heller Brogaard (2010) kunde fastställa att högfrekvenshandel bidrar till ökad volatilitet. 

Hans resultat talar snarare för att högfrekvenshandel bidrar till minskad volatilitet. Vidare 

menar Brogaard (2011) att en högfrekvenshandlare gynnas av att agera på en lågvolatil 

marknad och det skulle vara motsägelsefullt om denne då hade en negativ påverkan på 

volatiliteten, det vill säga orsakade ökad volatilitet. Hasbrouck & Saar (2013) forskade om 

low latency trading, den del av högfrekvenshandel som syftar till att vara snabbare än dina 

konkurrenter, och kom fram att högfrekvenshandel har en positiv påverkan på volatilitet. 

 

4.2.2 Likviditet 

Ett annat begrepp som ofta diskuteras i samband med högfrekvenshandel är likviditet. 

Förespråkare för högfrekvenshandel talar ofta om att denna typ av handel bidrar till ökad 

likviditet och minskade transaktionskostnader, medan motståndare till högfrekvenshandel 

hävdar att denna likviditet är falsk och kan försvinna lika fort som det tillkom (Zhang, 2010). 

Zhang får stöd av Kirilenko et al. (2011) vars undersökning visade att högfrekvenshandlare 

tog likviditet från marknaden så fort priserna började skifta. 

 

Cvitanic & Kirilenko (2010) finner ett samband mellan högfrekvenshandel och likviditet men 

hävdar att det sambandet kommer från den ökade hastighet i vilken icke-högfrekvenshandlare 

måste arbeta i med nya snabba aktörer på marknaden.  
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Hendershott et al. (2011) gjorde en undersökning på NYSE (New York Stock Exchange) och 

fann ett troligt samband mellan ökad algoritmisk handel, till vilket högfrekvenshandel är en 

undergrupp, och ökad likviditet.  

 

Brogaard (2010) gjorde en undersökning på 26 företag associerade med högfrekvenshandel 

och fann att några bidrog med likviditet medan några tog likviditet. Hans empiriska studie 

visade att även att registrerade market-makers tog likviditet, något han beskriver som 

motsägelsefullt då deras syfte är att bidra med likviditet till marknaden. Brogaard fann också 

ett samband mellan högfrekvenshandlares utbud av likviditet och volatilitet. Ju mer volatil 

marknad, desto mer togs än gavs likviditet. 

 

4.2.3 Kritik mot tidigare forskning 

Den empiriska undersökning som studien grundar sig på angående olika aktörers attityder 

gentemot högfrekvenshandel är avgränsad till den svenska marknaden. Studien har inte 

presenterat någon tidigare forskning som gjorts inom det avgränsade området utan det är 

nästan uteslutande den amerikanska finansmarknaden som undersökts. Det gör att kopplingen 

mellan tidigare forskning och vår studie tillsynes blir svag då skillnaden mellan USA och 

Sverige är stor.  

 

Ytterligare en aspekt värd att ställa sig kritisk till är det faktum att den tidigare forskning som 

presenterats endast behandlar volatilitet och likviditet, trots att studien inte ämnar att endast 

belysa högfrekvenshandels påverkan på volatilitet och likviditet på marknaden. Anledningen 

till det är att den forskning som gjorts om högfrekvenshandel behandlar dess påverkan på 

marknadskvaliteten och vi har sett en inkonsekvent definition av just marknadskvalitet. Den 

röda tråd som gick att se i tidigare studier var just högfrekvenshandels påverkan på volatilitet 

och likviditet. 
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5. Presentation av studerade organisationer och respondenter  

Följande avsnitt syftar till att introducera läsaren till valda respondenter och organisationer.  

 

5.1 Pan Capital 

Pan Capital grundades 1998 av tre före detta anställda på Swedbank där de arbetat med 

market-making sedan 1993. Bland grundarna till Pan Capital finns även en av studiens 

respondenter Claes Henrik Julander som även är VD för bolaget. Under finanskrisen 2008 

uppvisade bolaget ett resultat på drygt en miljard kronor på en omsättning uppgående till 

drygt 1,7 miljarder (årsredovisning, 2008). Sedan dess har bolaget allteftersom skalat ner sin 

verksamhet och gjorde vid senaste årsredovisningen (2013) ett resultat på drygt 192 miljoner 

kronor. Bolaget sköter idag sin verksamhet från Fort Lauderdale i Florida, med undantag för 

VD Claes Henrik Julander som arbetar från Stockholm. Utöver detta har Pan Capital har även 

haft delar av sin verksamhet i Hongkong och har som mest haft 35 anställda på olika 

positioner inom företaget.  

 

Julander definierar verksamheten som sådan: “Vi ägnar oss åt algoritmiska investeringar, att 

på ett effektivt sätt göra investeringar i finansmarknaden”. 

 

Investeringarna innefattar placeringar och ordrar vid en mängd handelsplatser och börser runt 

om i världen och är således inte begränsade till verksamhetens geografiska position.  

Pan Capital ägnar sig endast åt proprietary trading, det vill säga att de endast handlar för egen 

räkning och förvaltar således inte kapital åt kunder. Detta i sin tur innebär att bolagets 

inkomst är helt beroende av avkastning på sysselsatt kapital och innefattar således inga 

avgiftsintäkter som exempelvis courtage.  

 

Julander arbetar i dagsläget med riskhantering, systemutveckling och regelverk medan den 

dagliga verksamheten sköts från Fort Lauderdale.  
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5.2 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 och är en av Sveriges och Nordens största banker. Banken 

har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Den totala 

omsättningen för koncernen uppgick vid den senaste årsredovisningen till drygt 36 miljarder 

kronor. Den del av företaget som bedriver deras investmentbankverksamhet heter 

Handelsbanken Capital Markets. Där ingår också kapitalförvaltning och försäkringssparande. 

År 2013 omsatte Handelsbanken Capital Markets nästan 4 miljarder kronor och redovisade ett 

rörelseresultat på 1,1 miljarder kronor. 

 

Till Handelsbanken Capital Markets hör Handelsbanken Private Banking. Det är diskretionär 

förvaltning som handlar med bland annat aktier, derivat, obligationer och fonder åt 

privatsparare. Studiens respondent heter Magnus Möller och jobbar som just diskretionär 

förvaltare på Handelsbanken Private Banking. Möller har cirka 60 kunder med ett kapital på 

ungefär 1,6 miljarder kronor.  

 

5.3 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en statlig myndighet vars ansvarsområde bland annat innefattar tillsyn 

och reglering på den finansiella marknaden och av finansiella företag i Sverige. Totalt har de 

tillsyn över 2000 svenska finansiella företag, 900 utländska företag verksamma på den 

svenska finansmarknaden och informationen från 300 börsnoterade bolag. Redan år 1840 

övertog Finansdepartementet tillsynen över de svenska bankerna (finansinspektionen). År 

1991 slogs Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen ihop och bildade 

Finansinspektionen. Finansinspektionen definierar sitt uppdrag på följande sätt: 

 

“Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt 

system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser 

hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd 

för konsumenter.“ 

 

Det är regeringen som styr Finansinspektionen genom ett regleringsbrev. Där står det vilka 

mål Finansinspektionen ska ha och vilka uppdrag de ska utföra.  
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Den huvudsakliga datan kommer att bestå av en dokumentstudie där studien analyserar en 

kartläggning som Finansinspektionen publicerade 2012. Dokumentstudien kommer att 

kompletteras av en semistrukturerad intervju med en anställd på Finansinspektionen som 

specialiserar sig på marknadsmissbruk. 

 

5.4 Björn Hagströmer 

Hagströmer är forskare inom finansiering och professor vid Stockholms Universitet. Han är 

verksam inom området Market Microstructure som studerar hur finansmarknaden är 

konstruerad. Detta innefattar regler, aktörer och hur deras strategier påverkas av varandra. 

Högfrekvenshandel är en del av Market Microstructure och ett område där Hagströmer 

bedrivit forskning sedan 2011.  
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6. Resultat 

Följande kapitel kommer att redovisa resultat från intervjuer och dokumentstudie.  

 

6.1 Pan Capital 

Definition av högfrekvenshandel. Julander menar att gemenemans definition av 

högfrekvenshandel är extremt luddig, det är ett fenomen som allmänheten inte har någon 

förståelse för vilket också leder till oförtjänt kritik och skuldbeläggning i vissa fall. Han 

definierar högfrekvenshandel som en automatiserad market-maker där aktören på ett 

automatiserat sätt kvoterar ordrar på både köp- och säljsidan hos en specifik tillgång. 

Kvoteringen är inte begränsad till en och samma börs utan genomförs oftast vid en mängd 

börser där tillgången handlas. Klassiskt är dock att köp och sälj genomförs i en och samma 

tillgång under dagen, således handlar market-making endast om kursförändringar i en och 

samma tillgång. Vidare förklarar Julander att market-making syftar till att öka likviditeten hos 

tillgångar där ett naturligt köp- och säljintresse från kunder inte existerar eller är näst intill 

obefintligt, exempelvis optioner och terminer förr i världen. Sammanfattningsvis är hans 

definition av högfrekvenshandel då en aktör köper och säljer en tillgång i stora volymer under 

dagen och är relativt ointresserad huruvida kursen går upp eller ner.  

 

Egen erfarenhet av högfrekvenshandel. Julander är tydlig med att poängtera att Pan Capital i 

stort sett inte bedriver någon typ av verksamhet som enligt hans definition kan beskrivas som 

högfrekvenshandel. Han berättar dock att de varje dag har positioner i tusentals tillgångar men 

att syftet med dessa inte är köpa och sälja för att tjäna pengar på spreaden som traditionell 

market-making syftar till att göra. Vidare berättar Julander att Pan Capital kunde lägga tio till 

femton miljoner ordrar och av dessa göra fem- till sexhundratusen avslut under en och samma 

dag. Detta var under en period då aktiemarknaden gick på högvarv för ett par år sedan, han 

refererar till perioden som “the hey days”.  

 

Julander menar att högfrekvenshandel enbart bidragit med positiva effekter sett till Pan 

Capitals verksamhet.  

“Som slutinvesterare gör vi oerhört mycket investeringar, spreadarna har fullständigt 

kollapsat om vi tittar på historisk data och spreadarna är den största kostnaden för 

investeringar på aktiemarknaden.” 
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Utöver erfarenheten av högfrekvenshandel från verksamheten har Julander inklusive hans 

barn blivit mordhotade på grund av Pan Capitals verksamhet. Han menar att ingen 

utomstående egentligen vet vad bolagets verksamhet innebär men att människor 

uppenbarligen tror att det är någonting allvarligt fel med det de gör.  

 

Högfrekvenshandels påverkan på likviditet och volatilitet. Julander ser enbart positiva 

effekter av högfrekvenshandel sett till likviditeten på marknaden. Han hänvisar även till en 

nyligen publicerad studie genomförd av Bank of England. Där transaktioner från flertalet 

firmor som använder sig av högfrekvenshandel granskats och uppvisat ökad likviditet och 

minskad volatilitet på den engelska finansmarknaden under en viss tidsperiod. Vidare menar 

Julander att dagens volatilitetsnivåer är rekordlåga och att högfrekvenshandel är en stor 

bidragande faktor till detta då den dramatiskt minskat spreaden på marknaden och på så sätt 

även minskar den kostnad för investerare som spreaden innebär. Han säger också att 

högfrekvenshandlare gynnas av stabila och likvida marknader och missgynnas av att agera på 

volatila marknader. 

 

“Hur du än vrider och vänder på det har det bara blivit positivt för slutinvesterarna med 

högfrekvenshandel. Det finns det så många människor som inte fattar för att de gjort dåliga 

investeringsbeslut och deras aktier har tappat i värde, då börjar de skylla på någon annan för 

att de inte kan hantera sin egen verksamhet.” 

 

Positiva effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. Julander talar om 

att konkurrensen mellan högfrekvenshandlarna har lett till betydligt mer positiva effekter för 

marknaden i stort än för den enskilde högfrekvenshandlaren.  

 

“Det har aldrig varit billigare att investera, det har aldrig varit mer stabila marknader och 

det har aldrig varit mindre spreadar än vad det är nu.” 

 

Marginalerna för att tjäna pengar via högfrekvenshandel är oerhört små och idag behöver 

aktörer vara ytterst specialiserade för att överhuvudtaget ha en möjlighet att överleva enligt 

honom. Vidare har reducerade transaktionskostnaden som avgifter och courtage ytterligare 

bidragit till att slutinvesteraren behållit en större del av investeringskapitalet som förr i 

världen gick till, enligt Julander, “alltför övergödda bankirer”. Detta ser han också som en 

starkt bidragande faktor till att det avskedas mängder med personal i banksystemet idag, det är 
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helt enkelt inte lönsamt att bygga sin verksamhet runt att bidra med transaktioner längre. De 

positiva effekterna av högfrekvenshandel är enligt Julander mycket bidragande till att den 

finansiella marknaden ser ut som den gör i dagsläget och det finns i stort sett ingenting som 

tyder på att detta skulle försämras i framtiden, snarare tvärt om.  

 

Negativa effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. Julander är 

mycket konservativ vad gäller negativa effekter av högfrekvenshandel. Sett till den 

fundamentala inverkan denna typ av handel har på marknaden finns endast positiva effekter. 

Det som nämns är risken för eventuella felprogrammeringar, han menar att markant färre fel 

begås av en dator än av en människa.  

 

“Det bästa som kan hända för trafiksäkerheten är självklart att vi får självkörande bilar och 

det är samma sak med aktiemarknaden.” 

 

Vidare diskuteras potentiella bedrägerier och olagligheter i samband med högfrekvenshandel 

och utredningarna kring detta i bland annat USA. Här menar han att det alltid finns aktörer 

som inte följer de lagar och regler som finns uppsatta, och det är samma sak i alla branscher 

och ingenting unikt för finansbranschen. Om verksamheten är olaglig ska detta självklart 

beivras. Han menar också att högfrekvenshandel är ett mycket otaktiskt val för den som 

ämnar ägna sig åt kriminell verksamhet då det dels kostar ofantliga summor att utveckla 

systemen samt att det kräver stor kunskap från aktören i fråga. Det finns således enklare saker 

att ägna sig åt för den som inte tänkt följa regelverket. Han tror heller inte att handel endast 

utifrån kursrörelser har någon inverkan på traditionell handel där tillgångens inre värde står i 

centrum. Skulle det uppstå några komplikationer är det någonting som alltid jämnar ut sig 

över tiden och kommer således inte att ha någon påverkan på en långsiktig investerares 

avkastning 

 

Generell inställning till högfrekvenshandel. Julander är enbart positiv till högfrekvenshandel 

och säger att det är det absolut bästa som har hänt finansmarknaden då mer pengar stannar 

kvar i systemet. 
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6.2 Handelsbanken 

Definition av högfrekvenshandel. Handelsbanken skiljer, precis som den här studien, på 

algoritmisk handel och högfrekvenshandel. De menar att algoritmisk handel är automatiserad 

handel där en dator till exempel lägger ut säljordrar vid större kvantiteter för att inte priset ska 

sjunka för mycket när de går ut på marknaden. Handelsbanken själva fattar beslutet att ett 

visst antal aktier ska säljas och tar hjälp av en dator för att göra detta så effektivt som möjligt. 

Högfrekvenshandel säger de dock är mycket mer avancerad handel där datorer eller program 

mer eller mindre sköter processen själva. De är programmerade att reagera på vissa olika sätt 

vid vissa olika situationer, köp och sälj sker per automatik utefter givna premisser. 

 

Egna erfarenheter av högfrekvenshandel. Magnus Möller berättar om en väsentlig skillnad 

från dagens marknad där högfrekvenshandlare verkar och för några år sedan när dessa inte 

fanns, det är osäkerheten kring den likviditet som finns att tillgå på marknaden. Förr var det 

tydligt, låg det 10 000 aktier från sammanlagt 13 olika mäklare till ett visst pris ute så var det 

bara att gå in och köpa. Nu om det ligger 10 000 aktier ute av lika många mäklare så 

försvinner nästan alla köpordrar så fort en säljorder kommer in. Högfrekvenshandlarna är 

alltså snabbare på att avbryta sin köporder än det tar tid att få igenom en större säljorder. 

 

“Ibland är det lite roligt att bara sitta och titta, om du går in och tar en post, du nuddar inte 

ens vid de lägre nivåerna på köpsidan men bara nuddar på högsta så blinkar det till, om du 

tar 50 aktier av 180 så försvinner allt efteråt.”  

 

Handelsbanken upplever inte längre högfrekvenshandel som något större problem. De menar 

att de som drabbas hårdast av högfrekvenshandel är de som säljer till bäst pris, något som de 

själva har slutat med. Det som händer är att de tittar på köpsidan på en aktie och det ser ut att 

finnas mycket likviditet och till det pris de vill sälja. När de sedan lägger säljordern till bäst 

pris blir de då tvingade att sälja billigare när ordrar dras tillbaka på köpsidan.  

 

“I början tänkte vi liksom, vad fan är det som händer, det bara försvinner! Det här gör att det 

är mycket svårare att veta vad som finns att tillgå på marknaden.” 

 

I stället för att sälja till bäst pris så limiterar Handelsbanken alla ordrar. Det innebär att de 

sätter tak eller golv på köp- och säljordrar. Möller förklarar att de helt klart måste vara mer 
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försiktiga än tidigare men att så länge de är det så påverkas inte Handelsbanken nämnvärt av 

högfrekvenshandel. En stor anledning till det, förutom att de vidtar försiktighetsåtgärder, är att 

de inte upplever högfrekvenshandel som en konkurrent till sin egen verksamhet. Vidare 

spekulerar Möller om att institutionella investerare skulle kunna vara stora förlorare med 

högfrekvenshandlare på marknaden, men det är bara egna spekulationer. 

 

Högfrekvenshandelns påverkan på likviditet. Att förespråkare till högfrekvenshandel nämner 

ökad likviditet som positiv effekt har inte undgått Handelsbanken. De ställer sig dock kritiska 

till detta påstående och frågar sig om det verkligen är så. De upplever att likviditeten i större 

bolag, där det ändå handlas mycket under dagen, eventuellt blir bättre. Däremot i mindre 

bolag, och vid stress på marknaden, upplever de att både köp- och säljsidan försvinner. 

 

“Man kan se att det är väldigt många olika mäklare som är inne och kan tänka sig att köpa 

till rimliga nivåer men om du lägger en större order kommer det till 75 procent sannolikhet 

att försvinna alltihop. Förut kunde man titta och se att det finns ju hyfsat mycket ute, jag kan 

handla, men nu för tiden kan det se bra ut men man har egentligen ingen aning.” 

 

Handelsbanken tror trots allt att likviditeten på en lugn och stabil marknad ökar vid 

högfrekvenshandels närvaro men att det är ett problem vid en stressig marknad. “Om det inte 

kommer några speciella rapporter”, som Möller säger, så är det bra. 

 

Högfrekvenshandelns påverkan på volatilitet. Det kan dras liknande paralleller om volatilitet 

som till likviditet, hävdar Möller. Handelsbanken upplever att spreaden på vettig likviditet blir 

sämre som effekt av att alla potentiella ordrar försvinner för att sedan komma tillbaka. Till 

skillnad från förespråkare av högfrekvenshandel, säger Handelsbanken att de olika nivåerna 

under högsta pris försvinner snabbare än tidigare vid stress på marknaden. Förespråkare säger 

alltså att om priserna rasar så är högfrekvenshandlare där och pressar tillbaka priset, något 

som Handelsbanken är mycket kritisk till. 

 

Positiva effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. Handelsbanken 

ser, som studien belyste på föregående sida, vissa positiva effekter av högfrekvenshandel vid 

ett lugnt och stabilt marknadsläge. Det är just den ökade likviditeten som Handelsbanken 

nämner som en positiv effekt, att högfrekvenshandel skulle leda till minskad volatilitet är inte 

något de själva upplevt. 
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Negativa effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. De negativa 

effekterna av högfrekvenshandel uppenbarar sig, som tidigare nämnt, vid stressade situationer 

enligt Handelsbanken. De förklarar att volatiliteten ökar i och med att ordrar ligger ute som 

inte har för avsikt att genomföras och att likviditeten ger sken av att vara bra men i själva 

verket är falsk. Vidare spekulerar Handelsbanken om högfrekvenshandlarnas roll som market-

maker. Om de inte har fått i uppdrag av någon att vara market-maker så kommer de ju inte 

agera som just detta om marknaden är instabil, det skulle vara ineffektivt och otaktiskt. På 

frågan om de tror att en högfrekvenshandlare skulle få i uppdrag att agera market-maker 

svarar Handelsbanken att det vore högst otroligt, då högfrekvenshandlare kännetecknas av 

proprietär handel, det vill säga handel för egen räkning. Handelsbanken spekulerar i att om en 

högfrekvenshandlare agerar market-maker på en marknad och den marknaden blir stressad, 

vad händer då med den likviditet som de hävdar att de tillför? 

 

Restriktioner mot högfrekvenshandel. Handelsbankens inställning har förändrats under de 

senaste åren. När högfrekvenshandlare för första gången dök upp på marknaden tyckte banken 

att det skulle införas restriktioner. Nu när de har bättre koll på hur högfrekvenshandlarna 

agerar känns det, för att citera Möller, “inte lika farligt” längre. 

 

Generell inställning till högfrekvenshandel. Den tidigare skepsisen mot högfrekvenshandel 

har övergått till en form av likgiltighet. Möller jämför högfrekvenshandlarnas utbredning och 

inbördes konkurrens med att gräva guld - är du ensam och hittar guld så är det jättebra och 

bara att gräva vidare, men om det kommer några nya som ska gräva på samma plats blir det 

jobbigt. 
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6.3 Finansinspektionen 

Under hösten 2011 genomförde Finansinspektionen en kartläggning av högfrekvens- och 

algoritmhandel på den svenska aktiemarknaden. Enkäterna skickades till 25 bolag varav 24 

bolag svarade. 10 bank- och värdepappersföretag och 14 institutionella investerare deltog i 

enkätundersökningen. Studien kommer här presentera de resultat som Finansinspektionen 

kom fram till samt komplettera dessa med hjälp av en intervju med en expert på 

högfrekvenshandel och marknadsmissbruk hos Finansinspektionen. Syftet med intervjun är att 

ta reda på om Finansinspektionens ställning i frågan är oförändrad eller om de har tagit ny 

ställning till ämnet. 

 

Definition av högfrekvenshandel. I den enkätundersökning som genomfördes använde 

Finansinspektionen följande definitioner av algoritmisk handel och högfrekvenshandel: 

 

“Algoritmhandel. Handel där ordrar genereras av ett elektroniskt system utifrån 

förbestämda instruktioner och parametrar.” 

 

“Högfrekvenshandel. Handel som använder sig av avancerad hård- och mjukvara för att 

uppnå snabbast möjliga orderläggning och exekvering. Syftet är att utföra handelsstrategier 

som tillvaratar felprissättningar eller andra ineffektiviteter som existerar under extremt korta 

tidsperioder, samt att bedriva market making. Handeln kännetecknas även av att den inte 

bygger på fundamental analys och generellt sett medför en hög orderintensitet.” 

 

Respondenterna blev tillfrågade att svara på hur väl dessa definitioner stämmer överens med 

deras egna. Majoriteten ansåg att Finansinspektionens definitioner låg i linje med vad de 

själva tyckte. Nedan följer några kompletteringar: 

 

 Flera bolag såg högfrekvenshandel som en undergrupp till algoritmisk handel. 

 Flera banker ansåg inte att market-making borde ingå i definitionen av 

högfrekvenshandel. 

 Att utnyttja felprissättningar eller andra ineffektiviteter kan också innebära att osunda 

handelsmönster tillgrips.  

 Högfrekvenshandel är proprietär, det vill säga sker för egen bok. 

 Högfrekvenshandel sker på intradags basis.   
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Tillfrågade företags egna erfarenheter av högfrekvenshandel. 20 av de 24 tillfrågade 

bolagen använde någon form av algoritmisk handel men endast tre respondenter svarade att de 

använde högfrekvenshandel i sin verksamhet.  Två av dessa arbetar inom bank- och 

värdepappersbranschen och en är en institutionell investerare. 22 bolag ansåg att det fanns 

osunda handelsmönster kopplade till högfrekvenshandel. Till största del anser de tillfrågade 

bankerna och värdepappersbolagen att deras verksamhet fungerar bra trots den ökade trafiken 

på marknadsplatserna. Vissa företag poängterar dock att de har behövt göra vissa 

investeringar och anpassningar i de egna leden. Alla tillfrågade banker och värdepappersbolag 

anser att marknadsövervakningen borde bli striktare. Som resultat av det nya EU-direktivet 

Mifid har marknaden blivit mer fragmenterad och det anser respondenterna vara en stor 

anledning till att strängare övervakning behövs. Övervakningen bör, enligt vissa, ske av en 

oberoende instans. 13 av 14 institutionella investerare anser att förtroendet för marknaden har 

minskat som effekt av högfrekvenshandel, de menar dock att det främst är på grund av medias 

framställning snarare än själva högfrekvenshandeln i sig. 

 

Högfrekvenshandels påverkan på likviditet. 5 av 10 banker och värdepappersbolag upplever 

minskad handel sedan högfrekvenshandel trädde in på marknaden. De menar dock att det kan 

finnas andra anledningar såsom osäkra marknadsförhållanden som bidrar till minskad handel. 

2 av 10 företag pekar på just högfrekvenshandel som anledning till att likviditeten på 

marknaden har minskat.  

 

8 av 14 tillfrågade institutionella investerare upplever att likviditeten minskat på senare år. De 

medger dock att det kan finnas andra bakomliggande orsaker såsom fragmenterad handel. Två 

institutionella investerare anser att det är högfrekvenshandeln som ligger bakom den 

minskade likviditeten på aktiemarknaden. 

 

Högfrekvenshandels påverkan på volatilitet. Ingen av de tillfrågade institutionella 

investerarna ansåg att volatiliteten minskat som effekt av högfrekvenshandel. Däremot anser 

hälften att volatiliteten ökat på senare år men bara tre investerare ser högfrekvenshandel som 

orsak till denna ökning. 4 av 14 tycker inte att volatiliteten förändrats alls och 3 av de 

tillfrågade institutionella investerarna hade ingen uppfattning. De tio bankerna och 

värdepappersföretagen blev inte tillfrågade huruvida högfrekvenshandel påverkar volatilitet 

eller inte. 
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Källa: Finansinspektionen (2012). 

 

Restriktioner mot högfrekvenshandel. I Finansinspektionens kartläggning ställdes aldrig 

frågan om huruvida det borde införas restriktioner eller inte. Däremot uppdagades det att det 

finns en viss oro gentemot högfrekvenshandel och marknadsmissbruk. Majoriteten av 

respondenterna skulle vilja se en striktare övervakning av den svenska marknaden. 

 

Generell inställning till högfrekvenshandel. Den slutsats Finansinspektionen drar av deras 

kartläggning av 24 bolag i Sverige är att även om det går att påvisa negativa effekter av 

högfrekvenshandel, är dessa inte så stora som tidigare befarat. Den generella inställningen hos 

de tillfrågade är alltså att man accepterar högfrekvenshandel som en naturlig utveckling i takt 

med att regelverk och teknik har utvecklats. Det finns dock en viss oro för marknadsmissbruk 

då antal ordrar och avslut har ökat kraftigt på senare år. Finansinspektionen tar denna oro på 

allvar och förstår vikten av ett fungerande övervakningssystem. 

 

Intervju med Ludvig Sandhagen, expert på högfrekvenshandel och marknadsmissbruk. I 

metodavsnittet utrycktes en oro om att de slutsatser som drogs i Finansinspektionens 

kartläggning eventuellt var förlegade. Den oron visade sig obefogad och kan således förkastas 

då Finansinspektionens ställning i frågan är oförändrad. Den intervju som genomfördes 

bekräftade Finansinspektionens inställning till högfrekvenshandel utifrån den dokumentstudie 
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som genomförts. Under de tre år som gått sedan kartläggningen av högfrekvens- och 

algoritmhandel på den svenska finansmarknaden har Finansinspektionen inte haft någon 

anledning att genomföra sanktioner eller regleringar gentemot aktörer verksamma inom 

högfrekvenshandel.  

 

6.4 Björn Hagströmer 

Definition av högfrekvenshandel. Huruvida ett handelssystem och tillvägagångssätt kan 

kategoriseras som högfrekvenshandel eller inte beror på graden av automatisering enligt den 

definition som Hagströmer använder. Ett handelssystem kan vara mer eller mindre 

automatiserat så tillvida att de olika komponenterna i systemet är utformade på olika sätt. 

 

 

Om hela kedjan i handelsprocessen är automatiserad, det vill säga utan mänsklig inblandning, 

är handelssystemet att kategorisera som högfrekvenshandel förutsatt att det uppfyller kraven 

angående högfrekvent orderläggning och exekution. Det automatiserade handelssystemet 

bidrar till att den specifika aktören har möjligheten att agera snabbare än andra aktörer på 

marknaden. Vidare skiljer Hagströmer på högfrekvenshandel och algoritmisk handel. 

Algoritmisk handel är ett bredare begrepp som innefattar många olika delar av 

värdepappershandel. Högfrekvenshandel är en del av den algoritmiska handeln där aktören i 

majoriteten av fallen handlar för egen bok med en automatiserad process. Den algoritmiska 

handeln används ständigt av institutionella investerare oftast utan en helt automatiserad 

process och används även i handel för kunders räkning och inte enbart för egen bok.  

 

Egen erfarenhet av högfrekvenshandel. Som forskare inom Market Microstructure och 

därigenom högfrekvenshandel har Hagströmer fått god kunskap rörande strukturen på den 

finansiella marknaden i Sverige. Han har publicerat flertalet artiklar på området där han 

undersökt marknadskvaliteten i samband med bland annat högfrekvenshandel. 2011 var den 

svenska börsen förhållandevis volatil och mycket av kritiken kring detta riktades mot 

högfrekvenshandel som då var ett relativt outforskat fenomen. I samband med volatiliteten på 

marknaden nedgraderades USA:s kreditbetyg samtidigt som eftermälen av greklandskrisen 

fortfarande existerade på marknaden. För Hagströmer var det inte självklart att volatiliteten 
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berodde på existensen av högfrekvenshandelsaktörer och således inleddes egen forskning på 

området.  

 

Högfrekvenshandels påverkan på likviditet och volatilitet. I enlighet med egna 

forskningsresultat och majoriteten av forskningen genomförd i syfte att mäta 

högfrekvenshandels påverkan på marknadskvaliteten, menar Hagströmer att likviditeten på 

marknaden blir bättre i samband med högfrekvenshandel. Vidare berättar han att det går att 

identifiera enskilda studier som visar på motsatsen, men att en betydande del av forskningen 

tyder på positiva effekter av högfrekvenshandelns existens på marknaden. Han menar också 

att volatiliteten minskar i takt med förbättrad likviditet.  

 

Positiva effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. Utifrån egna 

studier menar Hagströmer att högfrekvenshandel bidrar till lägre transaktionskostnader. Ökad 

likviditet resulterar i att spreaden blir mindre och således blir också kostnaden för att investera 

mindre. Utöver detta blir orderboken djupare vilket också resulterar i minskad volatilitet. Han 

är till stor del positiv till högfrekvenshandel sett till presenterade effekter på finansmarknaden 

och tror att marknaderna rent generellt har uppnått en högre grad av effektivitet. 

 

Negativa effekter av högfrekvenshandel på den svenska finansmarknaden. Som nämnt 

finns det enskilda studier som påvisar negativa effekter av högfrekvenshandel. Tillskillnad 

från positiva effekter menar Hagströmer att de negativa är av mer abstrakt karaktär. Bland 

annat diskuteras huruvida investerares förtroende för marknaden potentiellt kan komma att 

försämras i takt med den tekniska utveckling och därigenom även av högfrekvenshandel. 

Hagströmer betonar dock att ingen studie än så länge kunnat mäta investerares förtroende för 

marknaden och sålunda ge ett svar på frågan. Problemet i sig bygger på att finansmarknaderna 

blivit allt mer komplexa.  

 

2007 lagstiftades att svenska börsen nu kunde utsättas för konkurrens från utländska börser 

och som ett resultat av detta handlas svenska aktier idag på fler än 20 olika handelsplattformar 

och är således inte bundna till den svenska börsen. Detta gör att det krävs alltmer omfattande 

analys innan ett handelsbeslut kan implementeras och det är näst intill omöjligt för den 

enskilde investeraren att överblicka hela systemet.  

Utöver detta tillkommer även handelshastigheter som endast datorer kan uppnå varefter 

högfrekvenshandel ytterligare bidrar till den komplexitet som råder. Om detta minskar 
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förtroendet för marknaden kan det vara ett problem enligt Hagströmer, det är dock svårt att 

påvisa. Det är också värt att nämna att det finns skillnader i marknadsförhållanden mellan den 

svenska- och den amerikanska marknaden. Den största skillnaden är att den amerikanska 

marknaden har en regel som kräver att en order skickas till den börs som erbjuder bäst pris. 

Detta skapar en förutsägbarhet på marknaden vilket högfrekvenshandlarna är duktiga på att 

utnyttja enligt Hagströmer. 

 

 I samband med negativa effekter diskuteras också boken Flash Boys där en riggad 

amerikansk finansmarknad presenteras och ifrågasätts. Den är dock populistiskt skriven 

snarare än populärvetenskapligt men har lett till stor debatt och granskningar av bland annat 

högfrekvenshandlare i USA. Hagströmer berättar att boken blir aningen ensidig i sin 

argumentation men att den väcker relevanta frågor. 

 

Restriktioner mot högfrekvenshandel. Hagströmer menar att marknaden idag är i ett stadie 

där saker och ting fungerar som de ska. Han refererar till att marknaden var som vilda västern 

under en period då högfrekvenshandel var någonting nytt men att detta nu stabiliserats, delvis 

på grund av den hårda konkurrens som råder bland dessa aktörer.  

 

“Varje gång det införs nya regleringar finns det en risk att det tillkommer sidoeffekter som 

inte kan förutses. Så länge det inte är uppenbart vilket problem man vill reglera bort ser jag 

ingen anledning till att införa någon reglering i dagsläget.” 
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7. Analys 

Följande kapitel kommer att analysera studiens empiri i relation till tidigare forskning och 

teorier för att på ett relevant sätt lägga grunden för besvarandet av studiens forskningsfrågor.  

 

7.1 Pan Capital 

 

7.1.1 Effektiva marknadshypotesen och Rational Choice Theory 

Julander ger en övervägande positiv bild av högfrekvenshandel och dess effekter på 

marknadskvaliteten. I samråd med tidigare forskning kring ämnet har studiens empiri även 

visat att det finns betydande skillnader när det kommer till definitioner av högfrekvenshandel 

mellan tillfrågade respondenter. Beroende på vilken definition av högfrekvenshandel som 

tillämpas kan Pan Capitals verksamhet kategoriseras på olika sätt. Julander definierar inte Pan 

Capitals verksamhet som högfrekvenshandel. Dock definierar och likställer han 

högfrekvenshandel med market-making vilket han uppger att de ägnat sig åt. Julander nämner 

även att de utvecklat ett system för i stort sett automatiserad orderläggning vilket ligger i linje 

med Björn Hagströmers definition av högfrekvenshandel som behandlar graden av 

automatisering. Även andra faktorer som omfattande orderläggning stämmer överens med 

forskning av Gomber et al. (2011) som påvisade vissa särdrag hos en högfrekvenshandlare. 

 

Det är riktigt som Julander nämner att ingen utomstående helt kan veta vad företaget 

egentligen ägnar sig åt. Det är dock tvetydigt om verksamheten ska kategoriseras som 

högfrekvenshandel eller inte, alternativt om endast delar av verksamheten är relaterad till 

högfrekvenshandel. Utifrån nämnda definitioner kommer Pan Capitals verksamhet hädanefter 

att anses relaterad till högfrekvenshandel.  

Förmågan att tänka fullständigt rationellt är enligt Rational Choice Theory en omöjlighet då 

teorin förhåller sig till bounded rationality. Detta betyder dock inte att aktörer inte kan vara 

relativt rationella i jämförelse med konkurrenter. Som Cardano (1564) beskriver i samband 

med spel och den effektiva marknadshypotesen, om du avviker från principen lika villkor för 

alla aktörer kommer det antingen gynna eller missgynna dig själv. 
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I samband med rationalitet beskriver Tversky & Khaneman (1986) att relativt rationella 

aktörer gynnas av konkurrens. Pan Capital bedriver verksamhet där den rationella processen 

är standardiserad och således näst intill omöjliga att avvika från. Dock måste nämnas att den 

rationella handelsprocess som ligger till grund för algoritmerna för en högfrekvenshandlare är 

upprättad av människor vilka i sin tur är influerade av bounded rationality. Skillnaden mellan 

en automatiserad handelsprocess och en delvis automatiserad process ligger således i att den 

automatiserade inte avviker från uppställda premisser medan detta blir mer påtagligt och 

därmed en risk för en aktör utan en helautomatisering. Om Rational Choice Theory utgår från 

att aktörer med en relativt högre grad av rationalitet gynnas av en konkurrensutsatt marknad 

kommer Pan Capital att ha större möjlighet att fatta konsekventa beslut vid handel med 

värdepapper. Diskussionen uppkommer i samband med orättvisor på marknaden där 

högfrekvenshandlare anklagats för att ha ett övertag gentemot resterande investerare.  

Enligt Cardano och spelteorin är detta också fallet då Pan Capital går utanför lika villkor för 

alla aktörer då en enskild investerare aldrig skulle ha råd att investera det kapital som krävs 

för utveckling av systemen ifråga. Till Pan Capitals försvar står dock de fundamentala 

elementen som gäller vid alla investeringar. Pan Capital är nödvändigtvis inte konkurrenter 

till den enskilde investeraren då de i grunden utgår från två olika strategier vid investeringar. 

Den enskilda handlar efter så kallat intrinsic value och Pan Capital, tillsammans med övriga 

aktörer med verksamhet liknande högfrekvenshandel, handlar utefter prisförändringar under 

en kort tidsperiod. Julander tror inte att de två tillvägagångssätten för handel påverkar 

varandra negativt, snarare tvärt om. De två strategierna är inget unikt för högfrekvenshandel 

utan har existerat länge i samband med day traders och market-makers och talar därför till 

Julanders fördel i den frågan. 

 Enligt Rational Choice Theory handlar aktörer utefter fastställda premisser och preferenser. 

Om syftet är att tjäna pengar när kursen hos en aktie stiger kommer aktören att ligga lång i 

tillgången. På samma sätt kommer aktören vars syfte är att tjäna pengar på kursförändringen 

att köpa och sälja under en kortare tidsperiod. Det är således två skilda strategier vars 

påverkan på varandra är oviss och således till försvar för högfrekvenshandeln. Det finns dock 

andra infallsvinklar som kommer att presenteras i analysen för Handelsbanken.  

Enligt Effektiva marknadshypotesen blir marknaden effektivare när ny information snabbt 

omsätts och reflekteras i priset på en tillgång. Den handel Julander beskriver i samband med 

Pan Capital skulle enligt teorin kunna bidra till en mer effektiv marknad. Då 
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högfrekvenshandlaren uppfattar och analyserar information snabbare än andra aktörer bildar 

också systemet en ny prissättning på tillgångar där det är aktivt. Om ny information bidrar till 

ny prisbildning har systemet enligt teorin blivit effektivare och högfrekvenshandlaren har då 

per automatik bidragit till detta vilket är positivt. Som studien dock har påvisat finns flera 

avarter av högfrekvenshandel som tyder på att detta skulle kunna vara en utopisk förklaring 

som inte hör hemma i verkligheten och således inte vara relevant annat än i teorin. 

Julanders förhållningssätt till högfrekvenshandel är som tidigare nämnt positivt. Med den 

definierade verksamheten som Pan Capital bedriver är förhållningssättet enligt Ration Choice 

Theory i linje med aktörens nyttomaximering. Om Pan Capital tjänar pengar på verksamhet 

som kan liknas vid högfrekvenshandel är det enligt teorin självklart att inställningen kommer 

att vara positiv.  

Det kan diskuteras huruvida Julanders förhållningssätt baserar sig på presenterade studier eller 

subjektivitet sett till verksamheten. Klart står dock att Julander tillskillnad från exempelvis 

Handelsbanken inte tar upp några negativa effekter av högfrekvenshandel och dess inverkan 

på marknaden, även fast tidigare studier har påvisat negativa effekter. Detta stärker ytterligare 

tanken om att aktörers förhållningssätt till högfrekvenshandel färgas av den egna 

verksamheten.  

7.1.2 Likviditet och volatilitet  

Viktigt att poängtera är att den åsikt som Julander och Pan Capital har rörande 

högfrekvenshandels påverkan på likviditet och volatilitet är mycket subjektiv. Det är dock 

intressant att få en bild av hur en högfrekvenshandlare tänker kring dess påverkan på 

marknaden och hur denna bild stämmer överens med tidigare forskning.  

 

Pan Capitals åsikt om högfrekvenshandels påverkan på marknadskvalitet går i linje med 

Cvitanic & Kirilenko (2010) och Hendershott et al. (2011) och deras forskningsresultat, det 

vill säga att högfrekvenshandel bidrar till ökad likviditet på marknaden. Viss forskning som 

presenterades i kapitel fyra visar på negativa effekter på likviditet (Zhang 2010, Kirilenko et 

al.2011, Brogaard 2010) kopplad till högfrekvenshandel när marknaden är instabil. Julander 

hävdar att en högfrekvenshandlare aldrig skulle agera på en instabil marknad vilket stärker 

den forskning som säger att högfrekvenshandel har negativ påverkan på en osäker marknads 

likviditet. Om marknaden börjar svänga, och högfrekvenshandlare inte längre vill vara på den 
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marknaden, så kommer den likviditet som de bistår med att försvinna och förstärka dessa 

svängningar.  

 

Huruvida högfrekvenshandel bidrar till ökad eller minskad volatilitet råder det delade 

meningar om. Se (Zhang 2010, Kirilenko et al. 2011) mot (Chaboud et al. 2009, Brogaard 

2010, Brogaard 2011, Hasbrouck & Saar 2013). Forskningen skiljer sig dock åt då Zhang och 

Kirilenko et al. undersökte osäkra marknader. Återigen så hävdar dock Julander att de inte 

agerar eller har agerat på en högvolatil marknad så dess påverkan när marknaden befinner sig 

i detta tillstånd lämnar en del frågetecken.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns starka kopplingar mellan den insamlade 

empirin och tidigare forskning. Om en högfrekvenshandlare är verksam på en likvid och 

lågvolatil marknad kommer denne att bidra till ökad likviditet och minskad volatilitet. Om det 

däremot råder osäkerhet på marknaden så kommer högfrekvenshandlare inte vara verksamma 

där och de kommer att ta bort eller låta bli att bistå med likviditet.  

 

7.2 Handelsbanken  

 

7.2.1 Effektiva marknadshypotesen och Rational Choice Theory  

Tillskillnad från Pan Capital är Handelsbankens verksamhet redan delvis definierad. Pan 

Capital bedriver enbart handel för egen bok tillskillnad från handelsbanken och i synnerhet 

Private Banking avdelningen där fokus ligger på handel åt kunder. 

Investmentbankverksamheten hos Handelsbanken handlar dock för egen bok, men utan den 

automatiserade handelsprocess som kännetecknar högfrekvenshandel enligt Björn 

Hagströmer. Viktigt att nämna är dock att handelsbanken använder sig av algoritmisk handel, 

detta är standard hos institutionella investerare. Vidare ligger Handelsbankens verksamhet 

utan för de ramar som Magnus Möller definierar som högfrekvenshandel.  

Att likviditeten ökar på marknaden i samband med högfrekvenshandel har studien tydligt 

visat genom presentation av både positiva- och negativa forskningsrapporter. Den ökade 

marknadseffektiviteten som diskuterades i analysen om Pan Capital i samband med den 

effektiva marknadshypotesen kan dock visa på ytterligare en negativ effekt utifrån teorin. 

Möller nämner att det idag är svårare att veta vilken volym av köp och säljordrar med syfte att 

genomföras som faktiskt ligger ute på marknaden. Om hälften av alla köp- och säljordrar 

försvinner vid ett tillfälle skulle detta innebär att den riktiga likviditeten försämrats och 
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således reflekteras inte all tillgänglig information i priset på tillgången. Detta är ett problem 

för investerare som inte limiterar sina ordrar och därför tvingas att sälja på lägre nivåer än det 

faktiska marknadspriset som högfrekvenshandeln vill ge sken av. Om tillgången inte är 

korrekt prissatt sett till ny offentlig information kan inte marknaden anses uppfylla kravet för 

semistark effektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen. Det är dock viktigt att 

poängtera att teorin i sig inte tar hänsyn till verklighetens komplexitet och att priset omöjligt 

kan reflektera all tillgänglig information på grund av bounded rationality.  

Möllers förhållningssätt till högfrekvenshandel var negativt till en början när 

högfrekvenshandel var ett nytt fenomen, men har de senaste åren blivit alltmer neutralt. Att 

förhållningssättet är relaterat till verksamheten är tydligt. Möller beskriver 

högfrekvenshandelns effekt på verksamheten som negativ då limitering av ordrar inte 

utnyttjades vilket resulterade i att de såldes till bäst pris och således gick miste om vinst. 

Syftet var nyttomaximering enligt Rational Choice Theory vilket inte kunde uppnås på grund 

av marknadens ineffektivitet enligt Effektiva marknadshypotesen. Om högfrekvenshandel var 

orsaken som Möller påstår fanns således ingen möjlighet att verka relativt rationellt då de inte 

hade tillgång till samma information rörande tillgången av ordrar och därmed riktigt likviditet 

på marknaden. Detta står i kontrast till Julanders förhållningssätt där han menar att 

högfrekvenshandel endast bidrar till ökad likviditet och således bättre marknadsförhållanden 

och en högre grad av effektivitet, då priset kommer att reflektera tillgänglig information enligt 

Effektiva marknadshypotesen.  

Sett till de två fundamentala strategierna för investeringar som presenterades i analysen av 

Pan Capital, har Möller och Handelsbanken en mer negativ syn. Istället för att handel utifrån 

kursen och handel utifrån intrinsic value inte skulle påverka varandra menar Möller att de 

visst kan störa varandra. En högfrekvenshandlare som bland annat handlar i mindre likvida 

tillgångar kan tvinga ner priset väsentligt då ingen annan likviditet finns att tillgå, detta 

drabbar återigen de som inte limiterar sina ordrar. Om högfrekvenshandlaren agerar på en 

likvid marknad minskar möjligheten att tjäna en större spread. Detta är ett uppenbart problem 

enligt Möller. Det bidrar också till ineffektivitet och stärker det faktum att rationalitet och 

tillgänglig information enligt Rational Choice Theory och effektiva marknadshypotesen 

gynnar den som har möjlighet att på bästa sätt utnyttja andra aktörers avsaknad dessa faktorer. 

Således gynnar Möllers förklaring högfrekvenshandlaren och ligger troligtvis till grund för 

delar av den negativitet Möller upplevt i samband med högfrekvenshandel.  
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Som nämnt är Möller idag neutralt inställd till högfrekvenshandel och uppger att de lärt sig 

vad som måste kontrolleras innan ordrar placeras på börsen. Det är uppenbart att 

nyttomaximeringen står i centrum i samband med förhållningssättet då majoriteten av 

forskningen tyder på positiva effekter av högfrekvenshandel och att Handelsbanken ändå var 

måna om att beskriva de negativa effekterna i kontrast till Julander. Det som påverkade 

verksamheten negativt resulterade även i en negativ syn vilket ytterligare stärker påståendet 

om att förhållningssättet är kopplat till verksamheten. Handelsbanken är en aktör vars 

verksamhet endast kan påverkas av högfrekvenshandel då de inte bedriver det själva. Pan 

Capitals verksamhet är, bortsett från tvetydigheten till vilken grad verksamheten är kopplad 

till högfrekvenshandel, en verksamhet som både påverkas och påverkar andra.  

 

7.2.2 Likviditet och volatilitet 

Handelsbanken kan endast tala utifrån egna erfarenheter och de uppfattar liksom Cvitanic & 

Kirilenko (2010), Hendershott et al. (2011) och Brogaard (2010) att likviditeten på marknaden 

ökar vid närvaro av högfrekvenshandlare om marknaden är lugn och stabil. Handelsbanken 

hävdar dock att likviditeten i många fall är falsk då det ligger ute en stor mängd ordrar som 

inte har för avsikt att genomföras. Detta påstående stödjs av Zhang (2010) vars forskning 

visar på att den likviditet som högfrekvenshandel bidrar med är falsk och kan dras tillbaka 

lika snabbt som den tillkom. 

 

Enligt Handelsbanken har inte volatiliteten på något sett blivit bättre som resultat av 

högfrekvenshandelns intåg på den svenska marknaden. Detta står i kontrast till forskning av 

Chaboud et al. (2009), Brogaard (2010) och Hasbrouck & Saar (2013). Handelsbanken 

upplever snarare att spreaden på vettig likviditet har ökat vilket går i linje med de resultat som 

presenterats av Zhang (2010) och Kirilenko et al. (2011).   

 

När den presenterade empirin från Handelsbanken jämförs med empiri insamlad från Pan 

Capital och tidigare forskning kan vi se tydliga samband. Dessa samband gör sig främst 

uppenbara vid normala och stabila marknadsförhållanden men även samband rörande 

negativa effekter på likviditet och volatilitet har påträffats. 
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7.3 Finansinspektionen 

 

7.3.1 Effektiva marknadshypotesen och Rational Choice Theory 

Finansinspektionen är i studien definierad som en extern aktör sett till i vilken utsträckning de 

gynnas alternativt missgynnas av högfrekvenshandel.  Sålunda skiljer sig Finansinspektionens 

verksamhet markant gentemot Pan Capital och Handelsbanken då den endast har som syfte att 

övervaka och proaktivt arbeta för stabila marknadsförhållanden. Som resultat av detta 

kommer inte Rational Choice Theory och Effektiva marknadshypotesen att analysera 

Finansinspektionens beteende utifrån verksamheten, utan snarare utifrån resultaten av den 

publicerade granskningen av högfrekvenshandel som genomfördes 2011 och publicerades 

2012.  

Finansinspektionens definition av högfrekvenshandel skiljer sig något från tidigare 

presenterade definitioner. Definitionen är en sammanslagning av flertalet andra definitioner 

med undantaget att vikt läggs vid utnyttjandet av felprissättningar och andra ineffektiviteter 

på marknaden. Denna del av definitionen är relevant i samband med Effektiva 

marknadshypotesen och det faktum att en effektiv marknad baserar priset på tillgångar utifrån 

all tillgänglig information. Om en felprissättning uppstår kommer högfrekvenshandlaren 

enligt Finansinspektionens definition att successivt korrigera priset i riktning mot korrekt 

marknadsvärde, sålunda har ny information rörande en felprissättning inkorporerats i 

värderingen av tillgången och marknaden har per definition blivit mer effektiv.  

Det faktum att flera tillfrågade bolag i Finansinspektionens undersökning inte tyckte att 

market-making skulle ingå i definitionen av högfrekvenshandel är delvis kontroversiellt. 

Julander från Pan Capital definierade bland annat högfrekvenshandel som market-making och 

även Handelsbankens Magnus Möller uppvisade liknande tendenser. Som studien även visat 

är market-making en strategi som kan utnyttjas på flera olika sätt, således måste syftet med 

market-making definieras för att få reda på varför aktören har en specifik inställning mot dess 

ingående i definitionen av högfrekvenshandel.  

Vidare ska tilläggas att Finansinspektionens verksamhet är objektiv i kontrast till 

Handelsbanken och Pan Capital såtillvida att de inte har ett ekonomiskt intresse i samband 

med högfrekvenshandel. De förhåller sig sålunda till Rational Choice Theory och utgår från 

preferensen att handel ska ske på lika villkor. Detta kommer sedan att genomsyra 

Finansinspektionens agerande utifrån de resultat som framkommer av undersökningen. 
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I samband med den presenterade preferensen har Finansinspektionen uppfattat en oro hos 

aktörer på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionen talar, liksom Hagströmer, om att 

aktörernas förtroende för aktiemarknaden potentiellt kan rubbas och därigenom skapa en 

problematisk situation i framtiden. Detta förhåller sig till Effektiva marknadshypotesen där 

aktörerna förväntas maximera sin nytta. Oron presenteras i samband med en ökad komplexitet 

i den globala värdepappershandeln i samband med allt snabbare orderläggning och exekution. 

Om inte aktören kan identifiera och implementera effektiva handelsbeslut har denne därför 

ingen möjlighet att maximera sin nytta utifrån preferensen vinstmaximering, därför kan 

förtroendet för marknaden minska. Detta ligger även i linje med Rational Choice Theory där 

aktören på grund av komplexiteten i marknaden inte kan agera relativt rationellt i förhållande 

till högfrekvenshandlarens automatiserade system.  

 

7.3.2 Likviditet och volatilitet 

Föga förvånande är åsikterna kring högfrekvenshandelns påverkan på likviditet och volatilitet 

vitt spridda. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som inte heller kan ge ett 

direkt svar eller bistå med en generell sanning i frågan. Viktigt att poängtera är det faktum att 

de tillfrågade, både institutionella investerare, värdepappersbolag och banker bara kan tala 

utifrån egna erfarenheter och uppfattningar. Vidare kan inte deras uppfattningar kategoriseras 

som objektiva då de i allra största grad har en subjektiv åsikt. Även om deras erfarenheter 

eller uppfattningar skulle bygga på statistiska undersökningar så skulle använda variabler och 

undersökningsmetod behöva kritiskt granskas. Alltså, de respondenter som ser 

högfrekvenshandel som orsak till försämrad marknadskvalitet uttrycker endast deras 

subjektiva åsikt och även om den bygger på en undersökning så betyder inte det att det är en 

absolut sanning. 

 

Även om det är intressant för studien att få en mer övergripande bild av hur svenska aktörer 

ställer sig till högfrekvenshandel går det inte att frånse det faktum att studien bygger på en 

kvalitativ undersökning. Målet är att ta reda på vilka bakomliggande orsaker som föreligger 

specifika förhållningssätt till högfrekvenshandel. Således hade det varit av yttersta vikt att inte 

bara veta hur de 24 respondenterna uppfattar likviditet och volatilitet, utan även varför. De 

bakomliggande orsakerna till varför de tycker som de gör hade varit av intresse att analysera 

och resonera kring. 
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7.4 Björn Hagströmer 

 

7.4.1 Effektiva marknadshypotesen och Rational Choice Theory 

Även om Hagströmer är en oberoende forskare inom högfrekvenshandel kan han inte liknas 

vid Finansinspektionen i frågan om objektivitet. Hagströmer har inget övergripande ansvar för 

den svenska finansmarknaden utan söker enbart korrelationer och samband mellan bestämda 

variabler. Gemensamt med andra forskare inom området finns det risk för att validiteten i 

forskningen färgas av forskarens egna förutfattade meningar om potentiella samband. 

Forskaren löper alltid risken att variabler och undersökningsdata presenteras och analyseras 

för att tillslut komma fram till det samband som forskaren redan innan studien önskade få. 

Sålunda spelar valet av parametrar, tidsperiod och vald undersökningsdata en betydande roll 

och kan potentiellt vara påverkat av forskarens subjektiva förhållningssätt. Detta kan kopplas 

samman med Rational Choice Theory och oförmågan att vara fullständigt rationell. Dock är 

det förutsatt att forskaren utifrån dessa begränsningar söker ett objektivt samband. Detta 

skulle kunna förklara varför det finns delade meningar rörande högfrekvenshandels påverkan 

på marknadskvaliteten. Om alla använde samma variabler och liknande undersökningsdata 

från respektive handelsplattform borde resultaten bli snarlika, men det är de inte.  

Även Hagströmers definition av högfrekvenshandel som en automatiserad process kan 

kopplas till Rational Choice Theory. Som behandlat i studien har relativt rationella aktörer 

större möjlighet att vara konsekventa på en komplex marknad. Då teorin säger att en rationell 

aktör kommer att lyckas bättre där konkurrensen är hög kommer således 

högfrekvenshandlaren, om definierad enligt Hagströmers definition, att gynnas av rådande 

marknadsförhållanden.  

Vidare pratar Hagströmer om reducerade transaktionskostnader som resultat av 

högfrekvenshandel och således en marknadseffektivisering. Enligt Effektiva 

marknadshypotesen är dock effektiviteten ett resultat av informationsomsättningen på 

marknaden snarare än reducerade transaktionskostnader, vilket mer är en grundläggande 

förutsättning för teorin. Således kan inte effektiviteten inom Effektiva marknadshypotesen 

användas. Dock bidrar reducerade transaktionskostnader till en effektivisering i allmän 

mening och är därför en verklighetsförankrad effektivisering som resulterar i ökade 

handelsvolymer och är därigenom positiv för direkta investeringar och samhället enligt 

presenterad forskning och empiri.  



50 
 

Som nämnts har även Hagströmer uppfattningen att aktörernas förtroende för 

finansmarknaden potentiellt kan bli ett problem i framtiden i enlighet med Effektiva 

marknadshypotesen och presentationen kring Finansinspektionen. Det är således en negativ 

effekt av högfrekvenshandel och andra faktorer som bidrar till marknadens komplexitet. 

Vidare är förtroendet för marknaden någonting som återkommer i tidigare forskning rörande 

högfrekvenshandel där även Finansinspektionen uppgett att de håller det potentiella problemet 

under uppsikt.  

Viktigt att nämna är också de uppdagade skillnaderna mellan den amerikanska och svenska 

finansmarknaden. Hagströmer menar att högfrekvenshandelns förmåga att förutse 

handelsmönster hos aktörer är en större faktor i USA än i Sverige till följd av lagar och 

regleringar presenterade i empirin. Således är det kontroversiellt huruvida respondenterna i 

Finansinspektionens undersökning verkligen utgår från svenska marknadsförhållanden eller 

om de är färgade av de amerikanska förutsättningarna, sett till högfrekvenshandelns stora 

utbredning i USA i relation till Sverige. 

Slutligen menar Hagströmer att det inte finns underlag nog för att införa några regleringar, 

även fast aktörer enligt Finansinspektions undersökning önskar detta. Om preferensen enligt 

Rational Choice Theory är lika villkor för alla marknadsdeltagare, är det av yttersta vikt att 

först identifiera problemet och ojämlikheten innan regleringar potentiellt kan införas. Detta 

ännu inte gjorts till den grad att bevisen för eventuellt marknadsmissbruk enligt 

Finansinspektionen är enhälliga.  

7.4.2 Likviditet och volatilitet 

Den empiriska datan som utvunnits av intervjun med Björn Hagströmer bistår inte i sig med 

någon ny revolutionerande information kring ekonomiska effekter av högfrekvenshandel. 

Precis som stor del av den tidigare forskning som presenterats menar Hagströmer att 

högfrekvenshandel är bra för marknadskvaliteten. Både i fråga om ökad likviditet och 

minskad volatilitet. Precis som den tidigare forskning som pekar på positiva effekter som 

resultat av högfrekvenshandel, har Hagströmers studier genomförts på tillsynes stabila 

marknader.  

Hur påverkan hade varit på en mindre stabil marknad är således oklar. Alltså stämmer 

Hagströmers studier överens med till exempel Brogaard (2010), Hasbrouck & Saar (2013) och 

Hendershott et al (2011). Men den motsäger heller inte studier av forskare som Zhang (2010) 
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och Kirilenko et al (2011) vars undersökningar pekar på negativa effekter på instabila 

marknader. 

Slutligen ska det däremot påpekas att resultatet av Hagströmers forskning är av yttersta vikt ur 

en avgörande aspekt. Den här studien har vid flertalet tillfällen kritiserat det faktum att 

tidigare forskning till största del utförts på den amerikanska marknaden. Den distans studien 

hade till tidigare forskning kan nu sägas ha reducerats då Björn Hagströmers resultat på den 

svenska marknaden går i linje med vad som presenterats i tidigare forskning. 
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8. Slutsatser  

I följande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras på ett övergripande och begripligt 

sätt. 

Studien kan konstatera att Pan Capital, aktiva inom högfrekvenshandel, ställer sig uteslutande 

positiva till högfrekvenshandel. Det kan kopplas till företagets typ av verksamhet då de på ett 

uppenbart sätt gynnas av effekterna av fenomenet. Den framtagna empirin har en stark 

koppling till studiens teoretiska ramverk, både i fråga om valda teorier och tidigare forskning. 

Studien kan konstatera att Handelsbanken, ej verksamma inom högfrekvenshandel men i 

högsta grad aktiva på den svenska finansmarknaden, ställer sig neutrala/svagt negativa till 

högfrekvenshandel. Det kan kopplas till företagets typ av verksamhet då de, om hänsyn inte 

tas, drabbas negativt av högfrekvenshandel. Handelsbankens förhållningssätt ligger väl i linje 

med tidigare forskning.  

Studien kan konstatera att Finansinspektionen, oberoende instans, ställer sig försiktigt 

neutrala till högfrekvenshandel. Finansinspektionen har uppmärksammat en oro bland aktörer 

på den svenska marknaden men finner inga skäl till att genomföra sanktioner eller regleringar 

i detta stadie. Det kan kopplas till vilken typ av verksamhet de bedriver då de på ett objektivt 

sätt ska övervaka och reglera den svenska marknaden. Finansinspektionens förhållningssätt 

till högfrekvenshandel speglar väl den inkonsekvens som återfinns i tidigare forskning.  

Studien kan konstatera att Björn Hagströmer, oberoende expert inom området 

högfrekvenshandel, ställer sig mestadels positiv men med viss tillförsikt till 

högfrekvenshandel. Som forskare är hans uppgift att lyfta fram både positiva såväl som 

negativa effekter av högfrekvenshandel om så påträffade. Hagströmers förhållningssätt till 

högfrekvenshandel ligger väl i linje med tidigare forskning.  
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9. Avslutande Diskussion 

I följande kapitel diskuteras relevanta aspekter att ta hänsyn till vid tolkning av studiens 

resultat.  

Som resultatet visat finns det ett samband mellan aktörens förhållningssätt till 

högfrekvenshandel och faktorer som kan kopplas till aktörens verksamhet. Studien har på ett 

beskrivande sätt förklarat innebörden av högfrekvenshandel och genom respondenterna även 

påvisat avtryck till följd av högfrekvenshandelns existens på den svenska finansmarknaden.  

I enlighet med problemformuleringen rörande bristande forskning och kunskap på den 

svenska marknaden har studien även visat att amerikansk forskning delvis är applicerbar på 

den svenska marknaden. 

Aktörens förhållningssätt till högfrekvenshandel är i enlighet med Rational Choice Theory 

direkt kopplad till nyttomaximering. Detta innebär att aktörer på den svenska 

finansmarknaden, med fokus på Pan Capital och Handelsbanken, kommer att vara positivt 

respektive negativt inställda till högfrekvenshandel sett till dess påverkan på den egna 

verksamheten. Detta är en relevant aspekt i syfte att förstå varför aktörer agerar på ett visst 

sätt och kan således delvis förklara den generella inställningen till högfrekvenshandel på den 

svenska finansmarknaden. Enligt Finansinspektionens kartläggning är majoriteten av de 

tillfrågade aktörerna sådana som endast kan påverkas av högfrekvenshandel, där av den 

negativa synen hos många av de tillfrågade respondenterna som i studien kopplas till 

nyttomaximering. Det skulle således vara relevant för Finansinspektionen att ta hänsyn till 

aktörernas intressen i frågan om regleringar och sanktioner då majoriteten av aktörerna inte 

kommer att ägna sig åt högfrekvenshandel. Skulle detta inte tas hänsyn till finns det potentiellt 

en risk att högfrekvenshandel får oförtjänt kritik endast utifrån vad aktörerna tycker och inte 

utifrån den faktiska påverkan högfrekvenshandel har på marknadskvaliteten.  

Resultaten går ej att generalisera. Generalisering skulle kräva fler respondenter och fler 

representerade underkategorier av aktörer som exempelvis pensionsförvaltare och 

privatsparare.  

Då studien inte har som syfte att bevisa alternativt motbevisa en hypotes, återfinns inga 

avvikelser i empirin. Endast avvikelser i förhållande till tidigare forskning och 

högfrekvenshandels påverkan på likviditet och volatilitet kan förekomma, dock utan inverkan 

på studiens slutsatser.  
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Förklaringen till varför nyttomaximering står i direkt relation till aktörens förhållningssätt till 

högfrekvenshandel återfinns troligtvis i företagens strävan efter lönsamhet. Studien förutsätter 

att aktörer på den svenska finansmarknaden har lönsamhet som främst preferens, således är 

detta en relevant förklaring till aktörens förhållningssätt.  

Då tidigare studier främst behandlar kvantitativa aspekter och högfrekvenshandelns påverkan 

på marknadskvaliteten, är det problematiskt att jämföra studiens resultat till tidigare 

forskning. Finansinspektionens kartläggning ligger dock i linje med studiens frågeställningar 

med undantaget att studien behandlar varför aktörerna har ett specifikt förhållningssätt istället 

för att endast konstatera att olika förhållningssätt existerar. 
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10. Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna studie är medvetna om de begränsningar som studien har. Att endast ha 

två aktörer på finansmarknaden, ett övervakande organ och en expert inom området gör det 

svårt att generalisera studiens resultat. Det bör dock poängteras att det inte hör till studiens 

syfte att generalisera.  

För att stärka den externa validiteten, generaliserbarheten, har denna studie som förslag till 

vidare forskning att göra en mer omfattande kvalitativ undersökning, där även en kvantitativ 

ansats skulle kunna tillämpas. Förslag på respondenter att ta kontakt med är Stockholm 

Nasdaq OMX, fler banker, pensionsförvaltare och andra institutionella investerare samt 

småsparare. Den kvantitativa undersökningen kan förslagsvis tillämpas på småsparare.  

Vidare har denna studie lyft upp en oro för högfrekvenshandel bland aktörer på den svenska 

finansmarknaden. Det borde ses som relevant att angripa den oron i vidare forskning. Även 

om det inte kan påvisas direkta negativa effekter i ekonomiska termer som resultat av 

högfrekvenshandel på den svenska marknaden, kan denna oro ses som en indirekt negativ 

effekt. Om oron blir för påtaglig kan det i långa loppet skada förtroendet för 

Stockholmsbörsen vilket bör ses som ett stort orosmoment. 
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