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Sammanfattning  

  

  Titel: Högfrekvenshandel 

– Ett hot mot de finansiella marknaderna? 

Författare David Lönnmar och Kristoffer Vadsmo 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 161 

Handledare Björn Berggren och Ingalill Söderberg 

Nyckelord Högfrekvenshandel, Finans, Marknadspåverkan, MIFID, 

MAD 

   

Högfrekvenshandel har de senaste åren växt till att bli en betydande kraft på de finansiella 

marknaderna och således även fått mycket medial uppmärksamhet. Den här 

medieuppmärksamheten intensifierades den 6:e maj 2010 då ”Flash-krashen” inträffade på 

Dow Jones indexet i New York och påverkade marknader över hela världen.  

 

Vår avsikt med den här kandidatuppsatsen är att kritiskt granska högfrekvenshandeln som 

fenomen samt den diskussion som förs angående ytterligare reglering av handeln. Detta görs 

genom en inledande period av litteraturstudier som kompletteras med djupintervjuer av olika 

aktörer på marknaden.  

 

Våra resultat visar att högfrekvenshandeln inte för med sig så stora negativa effekter som 

media målar upp, och att den forskning som gjorts på ämnet indikerar att handeln främst 

tillför positiva effekter i form av ökad likviditet och minskad volatilitet.  

 

Uppsatsen behandlar även dagens regleringssituation och analyserar de förslag på åtgärder 

som har lagts fram på EU-nivå. Vår analys visar att många av de förslag som diskuteras är 

direkt missriktade och inte adresserar det egentliga problemet – en situation som kantas av 

oklara roller gällande tillsyn och övervakning.   
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Abstract  

  

  Title: High Frequency Trading 

- A threat against financial markets? 

Authors David Lönnmar och Kristoffer Vadsmo 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number Nr. 161 

Supervisor Björn Berggren och Ingalill Söderberg 

Keywords High Frequency Trading, Finance, Market impact, MIFID, 

MAD 

   

High frequency trading has during the last couple of years grown to become a significant 

force in the financial markets, and therefore it has also gotten a lot of media attention. This 

media attention intensified on the 6
th

 of May 2010 when the so called “Flash Crash” occurred 

at the Dow Jones index in New York and affected markets all over the world. 

 

Our intention with this bachelor thesis is to critically examine high frequency trading as a 

phenomenon and the discussion that is taking place concerning further regulation of the 

trading. This will be done through an initial period of literature studies that will be 

complemented with in-depth interviews with different players in the market. 

 

Our results show that high frequency trading doesn´t come with such great negative effects as 

media would like to imply. The research that has been done on the subject indicates that the 

trading mainly adds positive effects in the form of increased liquidity and decreased volatility. 

 

The thesis will also address todays regulatory situation and analyse the proposals for 

additional regulation that has been discussed on an EU-level. Our analysis shows that many of 

the discussed proposals are directly misguided and doesn´t address the real problem – a 

situation that is struggling with unclear roles concerning supervision and monitoring.  
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Förord 

 

Det här examensarbetet utgör det avslutade momentet på kandidatprogrammet Fastighet och 

Finans vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med sin tid och kunskap för att stödja oss 

genom arbetet. Alla intervjuer har överraskat mycket positivt, både i form av hjälpsamhet 

men också till innehållet. Ett sådant bemötande gör en ännu mer förväntansfulla inför 

arbetslivet. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill vi naturligtvis rikta ett extra stort tack till våra handledare 

Björn Berggren och Ingalill Söderberg som exemplariskt väglett oss genom arbetet. Tänk så 

knasigt det kunde ha blivit utan er. 

 

Stockholm, våren 2013 

David Lönnmar och Kristoffer Vadsmo 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en alltmer högteknologisk värld. Utvecklingen gäller självklart även världens 

finansmarknader som idag är högst datoriserade med ordersystem som kan hantera ordrar 

snabbare än en mänsklig blinkning. Den här datoriseringen har banat väg för nya aktörer på 

marknaden, så kallade högfrekvenshandlare. Dessa använder superdatorer programmerade 

med handelsalgoritmer som köper och säljer stora volymer tillgångar med en oerhörd 

hastighet – oftast helt utan mänsklig interaktion. 

 

Den här typen av handel har sitt ursprung i den så kallade algoritmhandeln, vars funktion 

huvudsakligen bestod i att minimera den påverkan en stor köp- eller säljorder har på en 

tillgångs pris. Genom att låta en automatiserad algoritm optimera orderstorlekar, 

marknadsplats och tidpunkt för ordrar kan en större aktör fördela sin handelsvolym över en 

längre period och mindre ordrar med mål att minimera den prispåverkan handeln har.
1
 Över 

tid utvecklades algoritmhandeln till att inkludera fler funktioner och mynnade till slut ut i de 

automatiserade och kraftfulla system högfrekvenshandlare använder idag. Man bör således 

betrakta högfrekvenshandeln som en undergrupp till den algoritmiska handeln.
2
 

 

Sedan högfrekvenshandeln gjorde sitt intåg på marknaden har det gradvis höjts röster, både i 

media och inom politiken, för att den här typen av handel bör regleras. Debatten och 

medieuppmärksamheten intensifierades den 6:e maj 2010 då ”Flash-krashen” inträffade på 

Dow Jones i New York. Ett felprogrammerat algoritmprogram initierades vilket fick stora 

effekter på hela marknaden. Inom loppet av ca 20 minuter hade Dow Jones index gått ned 6 % 

för att sedan snabbt återhämta hela raset.
3
 Flash-krashen är idag fortfarande unik på så sätt att 

den drabbade en hel marknadplats och inte bara ett eller ett fåtal instrument samtidigt som den 

fick väldigt stor medieuppmärksamhet.
4
 Nedan följer två tydliga exempel på medias vinkling 

av högfrekvenshandeln. 

 

”Datorer får börsen att gå helt bananas.” – Aftonbladet, 2011
5
 

                                                 
1
 Johansson, Niklas. ”Högfrekvent och algoritmisk handel – en översikt”, 2012 

2
 Johansson, Niklas. ”Högfrekvent och algoritmisk handel – en översikt”, 2012 

3
 SEC och CFTC. ”FINDINGS REGARDING THE MARKET EVENTS OF MAY 6, 2010”, 2010 

4
 Joakim Strid, Nasdaq OMX, intervju 2013-04-24 

5
 Aftonbladet, “Datorer får börsen att gå helt bananas” , 2011. www.aftonbladet.se hämtad 2013-05-21 

http://www.aftonbladet.se/
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”Allt fler anser nu att det är datorerna som riggar spelet.” – DN Ekonomi, 2011
6
 

 

Då högfrekvenshandel är en förhållandevis ny företeelse förekommer fortfarande en mängd 

olika definitioner, något som försämrar förutsättningarna för en konstruktiv debatt.
7
 Det är 

även viktigt att skilja på de olika typerna av högfrekvenshandlare som agerar på marknaden, 

speciellt då eventuell reglering kan komma att påverka de olika aktörerna, och sin tur 

marknaden, på väldigt olika sätt.  

 

1.2 Problemdiskussion 

På grund av den medieuppmärksamhet högrekvenshandeln har fått de senaste åren har det 

uppkommit en intensiv debatt om huruvida handeln bör regleras separat i ytterligare lagar 

eller inte. Debatten sker oftast med väldigt polariserade åsikter, trots att vetenskapen oftast 

landar någonstans däremellan. Det är även värt att nämna att kritiken normalt sett endast 

kommer från ett håll, då högfrekvenshandlarna väldigt sällan möter kritiken öppet. Det här 

faktumet tillsammans med ofullständiga definitioner av aktörerna och deras handelstekniker 

kan leda till missriktade regleringar som inte har sin grund i vetenskaplig forskning.  

De centrala frågeställningarna i arbetet är: 

 

1) Om det finns ett behov av ytterligare regleringar av högfrekvenshandeln och 2) hur dessa 

regleringar i så fall bör utformas. 

 

Eftersom högfrekvenshandel är ett relativt nytt fenomen har det ännu inte skrivits allt för 

mycket om ämnet i Sverige, vilket gör vår frågeställning både aktuell och relevant. Under de 

närmaste åren förväntas även EU-direktiven ”Markets in Financial Instruments Directive II” 

(härmed MIFID II) och ”Market Abuse Directive II” (härmed MAD II) att implementeras, 

med eventuella regleringar av högfrekvenshandeln på plats
8
. Då både MIFID II och MAD II 

är framtida EU-direktiv kommer de här regleringarna att omsättas i svensk lag, och således är 

det på sin plats att redan nu diskutera och analysera förslagen som har lagts fram - speciellt i 

jämförelse med andra lösningar som presenterats i vetenskapliga rapporter och artiklar. 

 

                                                 
6
 Wrede, Gunnar. ”Robotar mot människor på börsen”. www.dn.se, 2012. hämtad 2013-05-21 

7
 Johansson, Niklas. ”Högfrekvent och algoritmisk handel – en översikt”. 2012 

8
 Taylor Wessing. ”An update on MiFID II and MiFIR.” www.taylorwessing.com, 2012. hämtad 2013-04-30 

http://www.dn.se/
http://www.taylorwessing.com/
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Vår förhoppning är att examensarbetet ska bidra med en djupgående beskrivning av vad 

högfrekvenshandel faktiskt är och vad för effekter handeln har, samtidigt som vi ämnar att 

analysera behovet och utformningen av ytterligare regleringar.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med examensarbetet är att genomföra en kritisk granskning av högfrekvenshandeln 

inklusive dess marknadspåverkan och hur handeln idag regleras. Med marknadspåverkan 

åsyftas framför allt de kvantifierbara effekterna på markadens likviditet och volatilitet, men 

även övriga effekter såsom allmänhetens förtroende för marknaden kommer att behandlas. 

För att åstadkomma det här inleds arbetet med en utförlig beskrivning av handeln samt dess 

historia.  

 

Ett ytterligare syfte med arbetet är att analysera hur framtida lagstiftning rimligtvis bör 

utformas och vad olika åtgärder kan få för effekter. 

 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetets fokus ligger på att först och främst analysera högfrekvenshandelns effekter 

och om separata regleringar är nödvändiga för högfrekvenshandeln samt hur dessa i så fall bör 

utformas. För att kunna genomföra analysen krävs även en grundläggande genomgång av hur 

högfrekvenshandeln fungerar och hur dagens rättsläge ser ut. Då de aktörer som bedriver den 

här handeln främst handlar i aktier och närliggande finansiella instrument kommer uppsatsen 

att begränsas till just den här handeln inom EU.
9
 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 innehåller en presentation av den metod vi valt att använda i arbetet samt de 

intervjuer vi valde att genomföra. Vidare går vi igenom de olika typerna av frågor vi valde att 

ställa och hur vi bearbetade svaren från intervjun. 

 

Kapitel 3 presenterar inledningsvis högfrekvenshandeln som företeelse, inklusive dess 

historia. Efter detta följer en genomgång av dagens regleringsituation på området gällande 

både marknadsmissbruk och övervakning. 

                                                 
9
 Ludvig Sandhagen, Finansinspektionen, intervju 2013-04-24 
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Kapitel 4 består av en genomgång av högfrekvenshandelns olika affärsmodeller och handelns 

påverkan på de finansiella marknaderna. Dessutom redovisar vi händelseförloppen under två 

stora marknadshändelser där högfrekvenshandeln var inblandad och avslutar kapitlet med en 

genomgång av de förslag som har förts fram i diskussionen om framtida regleringar. Dessa 

presenteras och gås igenom på ett sakligt och beskrivande sätt för att läsaren ska få en 

förståelse för de regleringsverktyg som är aktuella. 

 

Kapitel 5 innehåller en djupgående analys av högfrekvenshandelns effekter och de 

regleringsförslag som tidigare har lagts fram. Vidare lägger vi även fram våra synpunkter på 

var vi anser att fokus bör ligga i sakfrågan och vi presenterar även ytterligare förslag på 

möjliga regleringslösningar. 

 

Kapitel 6 redogör sammanfattande för de slutsatser vi har dragit från arbetsprocessen i 

examensarbetet och de resultat vi kommit fram till. 
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2. METOD 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att genomföra det här examensarbetet genom att kombinera litteraturstudier med 

djupintervjuer av olika aktörer som på ett eller ett annat sätt interagerar med 

högfrekvenshandeln. Rent praktiskt innebar det här att arbetet inleddes med en grundligt 

genomförd inläsningsperiod för att skapa en grundkunskap om ämnet och dagens situation, 

varpå vi utförde djupintervjuer för att delvis utveckla men även nyansera den här bilden. 

Motiveringen bakom det här ligger i den mycket polariserade och laddade debatten om 

högfrekvenshandeln, och metodvalets huvudsyfte är att få till en så bred och rättvisande 

kunskapsbas som möjligt. 

 

För att kunna analysera handelns effekter och huruvida det finns ett behov av ytterligare 

regleringar inleds examensarbetet med att utförligt presentera högfrekvenshandeln som 

fenomen och hur dagen regleringssituation ser ut. Det här är en nödvändighet för ge läsaren 

en överblick och grundförståelse för högfrekvenshandeln. 

 

Efter den beskrivande teoridelen följer arbetets kärna, det vill säga vår granskning av 

högfrekvenshandelns olika affärsmodeller, handelns effekter och de framtida regleringsförslag 

som har lagts fram. Det här avsnittet utgår främst från den information vi fått genom 

intervjuerna, men även andra källor så som vetenskapliga rapporter används som underlag. 

 

Då debatten kring regleringar av högfrekvenshandel till stor del är mediestyrd kommenterar vi 

även två stora marknadshändelser där högfrekvenshandel har varit drivande. De här 

händelserna är centrala i debatten och därmed nödvändiga att presentera för att ge läsaren en 

korrekt helhetsbild och en förståelse för vad som driver debatten. 

 

Vår granskning mynnar slutligen ut i en analys av handelns effekter och behovet av att 

ytterligare reglera högfrekvenshandeln och hur detta lämpligen bör göras. Vidare lägger vi 

även fram våra synpunkter på var vi anser att fokus bör ligga i sakfrågan och presenterar 

ytterligare förslag på möjliga regleringslösningar. 
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2.2 Val av data 

Eftersom högfrekvenshandel är ett nytt fenomen som det ännu inte har skrivits mycket om i 

Sverige kommer vi även att inkludera utomeuropeiska rapporter i våra litteraturstudier. 

Dagens internationella aktiemarknader skiljer sig överlag inte mycket åt, och därmed är det 

rimligt att de effekter som studerats utomlands bör vara desamma även här i Sverige.  

Att endast begränsa sig till den forskning som gjorts på marknader inom EU skulle ge oss ett 

för litet underlag av litteratur då en stor del av det som skrivits om högfrekvenshandeln 

kommer från USA. 

 

Vid valet av respondenter för intervjuer försöker vi uppnå en viss bredd för att opartiskt och 

sakligt kunna analysera högfrekvenshandeln. Intervjuerna inleds med en intervju av Joakim 

Strid, ansvarig för handelsövervakningen på Nasdaq OMX. Just Nasdaq OMX är i egenskap 

av att vara största svenska handelsplats en central spelare inom högfrekvenshandeln. 

 

Vi har även valt att intervjua Ludvid Sandhagen, utredare på Finansinspektionen. Vår 

motivering till att intervjua Finansinspektionen ligger främst i deras roll som allmän 

tillsynsmyndighet, men också i det faktum att de rimligtvis inte har incitament att ge oss 

vinklade svar på de frågor vi ställer.  

 

Efter en viss mängd försök fick vi även möjlighet att intervjua en faktiskt 

högfrekvenshandlare, närmare bestämt Jesper Nylin på OOF. De flesta högfrekvenshandlarna 

vi har kontaktat har inte varit intresserade av att ställa upp som respondenter, men under vår 

intervju med Jesper fick vi en unik insikt i deras affärsmodell och hur marknaderna faktiskt 

fungerade.  

 

För att verkligen säkerställa en bred och rättvisande kunskapsgrund till examensarbetet har vi 

även valt att intervjua Leif Vindevåg på Aktiespararna. Organisationen utger bland annat 

tidningen Aktiespararen och har ett uttalat syfte att representera den klassiska småspararen på 

marknaden. Det här ger oss en naturlig motpart till OOF och dessutom skapar det även ett 

balanserat och källkritiskt respondenturval. 
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2.3 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen, det vill säga intervjuerna, gjordes utefter intervjumallar vi i 

förväg skickade till respondenterna. Vi skickade intervjumallarna i förväg för att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sig, men också för att vi skulle få så tydliga svar som 

möjligt. 

 

Intervjumallarna var till största del utformade efter ett par grundfrågor alla respondenter fick 

svara på, men vi ställde även riktade frågor till specifika respondenter för att ta del av deras 

expertis på olika områden. Grundfrågorna som ställdes diskuterades fram under 

litteraturstudierna och vårt mål med dessa var att både bredda vår kunskap men framför allt att 

hjälpa oss att svara på våra frågeställningar. Alla intervjuer spelades in, efter respondenternas 

medgivande, och transkriberades sedan till skriftligt format. Vi valde att spela in och 

transkribera intervjuerna för att kunna citera respondenterna och inte riskera att missa detaljer 

i de svar vi fick. 

 

Trots att respondenterna har olika incitament att vinkla situationen åt endera håll finner vi inte 

någon som helst anledning att misstro något av de svar vi har fått. Överlag anser vi att 

intervjuerna höll en mycket hög nivå, både kunskapsmässigt men även på ett socialt plan där 

alla respondenter har varit mycket tillmötesgående och professionella.  
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3. TEORI 

3.1 Vad är högfrekvenshandel? 

Kort historia 

Även om högfrekvenshandeln i sig är ett relativt nytt begrepp har det funnits automatiserade 

datorprogram, så kallade algoritmer, som självständigt har utfört ordrar i över 15 år.
10

 De här 

programmen hade som huvudsyfte att dela upp större ordrar i mindre delar och utföra 

transaktionerna över en längre tidsperiod med målet att minska den prispåverkan, det vill säga 

prisändring, en stor order har på marknaden
11

. 

 

Genom att låta en automatiserad algoritm optimera orderstorlekar, marknadsplats och tidpunkt 

för ordrarna påverkas priset på tillgången mindre, och således kunde större aktörer köpa/sälja 

tillgångarna till ett bättre pris. På den här tiden var inte snabbhet en större faktor, men allt 

eftersom tekniken gick framåt har algoritmhandeln utvecklats till mycket komplexa system 

med olika undergrupper - varav högfrekvenshandeln är en av dessa. 

Definition och karaktärsdrag för högfrekvenshandel 

Vad är då högfrekvenshandel? Då högfrekvenshandeln än relativt ny företeelse har varken 

akademiker eller politiker landat i en klar definition av handeln. Det amerikanska organet 

”Commodity futures trading commision” (CFTF) definierade under maj 2012 

högfrekvenshandeln som: 

 

”High frequency trading is a form of automated trading that employs:  

(a) algorithms for decision making, order initiation, generation, routing, or execution, for 

each individual transaction without human direction;  

(b) low-latency technology that is designed to minimize response times, including proximity 

and co-location services;  

(c) high speed connections to markets for order entry; and 

(d) high message rates (orders, quotes or cancellations).”
12

 

 

                                                 
10

 Ludvig Sandhagen, Finansinspektionen, intervju 2013-04-24 
11

 Johansson, Niklas. ”Högfrekvent och algoritmisk handel – en översikt”, 2012 
12

 CFTC Technical Advisory Commitee, “Automated and High Frequency Trading”, www.cftc.gov, 2012. hämtad 

2013-05-12 

http://www.cftc.gov/
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Vidare definierade “European Securities and Market Authority” (ESMA) högfrekvenshandel 

som:  

 

“Trading activities that employ sophisticated, algorithmic technologies to interpret signals 

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

frequency generation of orders and a low latency transmission of these orders to the market. 

Related trading strategies mostly consist of either quasi market making or arbitraging within 

very short time horizons. They usually involve the execution of trades on own account (rather 

than for a client) and positions usually being closed out at the end of the day.”
13

 

 

Till synes är de här definitionerna relativt lika, men det är samtidigt viktigt att ha i åtanke hur 

viktiga små nyansskillnader i definitionerna kan bli i och med kommande lagförslag.  

 

Även om högfrekvenshandel inte har en helt klar definition finns det fortfarande ett par 

utmärkande  karaktärsdrag för handeln. Som underkategori till algoritmhandeln använder sig 

högfrekvenshandlare av datoriserade beslutsmodeller, men däremot skiljer sig innehavstiderna 

åt. En typisk innehavstid för en högfrekvenshandlare ligger på ett fåtal sekunder.
14

 

 

Fokuset på snabbhet är en naturlig effekt av att den som hinner först kan göra 

transaktionsvinster på de obalanser som uppkommer i prissättningen mellan olika marknader. 

Utöver användandet av mycket kraftfulla datorer har det här även lett till så kallade ”co-

location services” där högfrekvenshandlarna får möjlighet att placera sina datorer i direkt 

anslutning till börsen för att minimera fördröjningar vid handeln. Under vår intervju med 

högfrekvenshandlaren Jesper Nylin på OOF ställde vi frågan om de hade sina servrar hos 

Nasdaq OMX. Svaret blev följande:  

 

”Absolut. Om man vill konkurrera så måste man ha det. Vår pingtid till co-location är två 

millisekunder eller något sådant. På två millisekunder händer ganska mycket på marknaden. 

Det är definitivt inte konkurrenskraftigt.”
15
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Det är ganska talande för hur snabb högfrekvenshandeln är när en fördröjning på två 

millisekunder gör en aktör icke konkurrenskraftig. En så kallad pingtid är hur lång tid det tar 

för data att transporteras från en punkt till en annan, i det här fallet från 

högfrekvenshandlarens kontor till Nasdaq OMX servrar, båda i Stockholm. Med tanke på att 

pingtid är en funktion av hur långt data behöver transporteras är det rimligen så att aktörer 

längre bort har ännu sämre möjligheter att agera på marknaden utan co-location.  

 

Ytterligare karaktärsdrag för högfrekvenshandeln är att handlarna generellt sett lägger fler 

ordrar per faktisk utförd transaktion än mänsklig handel. Det här beror till stor del på att en 

stor del av de ordrar som högfrekvenshandlare lägger ut på marknaden dras tillbaka i nästan 

samma ögonblick för att prisbilden på marknaden förändras så fort – något vi kommer att 

komma tillbaka till i senare kapitel. Ett sista men väldigt tydligt karaktärsdrag är att 

högfrekvenshandlare generellt sett strävar efter att aldrig ha kvar positioner (och därmed även 

risk) över natten.
16

 

 

Idag står högfrekvenshandeln för någonstans mellan 20-25% av transaktionerna på den 

svenska aktiemarknaden och i USA uppskattas handeln stå för 60-70% av volymen.
17

 

 

3.2 Dagens reglering av högfrekvenshandeln 

Den lag som idag främst reglerar högfrekvenshandeln är Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden(härmed LVpM).
18

 Denna lag reglerar all typ av värdepappershandel i 

vilken högfrekvenshandeln givetvis ingår och lagen började gälla den 1 November 2007 efter 

att det nya EU-direktivet MIFID hade implementerats. Detta krävde att man tog fram en ny 

lag då MIFID var tvingande för alla medlemsstaterna. En av de mest relevanta paragraferna i 

LVpM är 11kap 4 § som fastställer kravet att varje handelsplats ska skriva sina egna 

börsregler som ska upprätthålla ordnad och rättvis handel. Det är i dessa separata börsregler 

som högfrekvenshandeln detaljregleras. 

 

I Sverige har både NasdaqOMX och övriga handelsplatser sina egna börsregler och i dessa 

finns en speciell avdelning som reglerar algoritmhandeln, som högfrekvenshandeln är en del 

                                                 
16

 SEC, “Concept Release on Equity Market Structure”, 2010 
17
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av. Dessa stadgar bland annat att varje börsmedlem som handlar med hjälp av algoritmer 

måste fastställa procedurer för att hantera riskerna kopplade till handeln.
19

 

 

Minimumkravet för dessa procedurer är att algoritmhandlaren redovisar hur övervakningen av 

algoritmhandeln sker samt att det finns en beskrivning för hur verifieringen sker av en order 

innan den läggs.
20

 Dessa regler liknar de riktlinjer angående all automatiserad handel som 

ESMA (EUs värdepappersmyndighet) gav ut förra året och trädde i kraft den 1:a Maj 2012.
21

  

 

Ett annat EU-direktiv som påverkat regleringen av högfrekvenshandeln i Sverige är MAD 

(Market Abuse Directive). Detta direktiv är tvingande och innebär att varje EU-medlem ska 

ha en kontroll- och tillsynsmyndighet som ansvarar för att motverka och övervaka 

marknadsmissbruk.
22

 I Sverige är denna motsvarighet Finansinspektionen och om de inte 

följer de tillsynsregler som EU har lagstadgat får de betala böter, alternativ blir det ett fall för 

EG-domstolen.
23

 

 

Ett uttalat och viktigt problem med dagens reglering av högfrekvenshandeln är hur tillsynen 

utövas via Finansinspektionen. De renodlade högfrekvenshandlarna har varken kunder, 

rådgivning eller vidarebefordring av ordrar utan handlar endast för egen räkning. I grund och 

botten är det samma situation som för vilken småsparare som helst - och det kräver inget 

tillstånd för den typen av handel.
24
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4. EMPIRI 

 

4.1 Högfrekvenshandelns affärsmodeller 

När högfrekvenshandel diskuteras är det vanligt att hela spektrat av handlare klumpas ihop till 

en homogen grupp, vilket i sig är felaktigt. Trots att högfrekvenshandlare delar generella 

karaktärsdrag ser handlarnas affärsmodeller olika ut. När en särskiljning görs mellan olika 

typer av högfrekvenshandlare brukar gruppen delas in i två delar: market makers och 

opportunistiska handlare. I det här kapitlet kommer dessa och högfrekvenshandelns vanligaste 

affärsmodeller att presenteras. 

 

Market making  

Det engelska utrycket ”market maker” kommer i grund och botten från den tid då banker gav 

både köp- och säljpriser till sina kunder som ville handla värdepapper.
25

 Spreaden, det vill 

säga skillnaden mellan köp- och säljpriset, blev således vinsten banken tog för den risk de 

utsatte sig för under tiden de var ägare till aktierna.  

 

På dagens datoriserade och snabba marknader görs det här självklart inte manuellt av handlare 

via telefon, utan market making är till stor del automatiserat via högfrekvenshandel. Då priser 

förändras kontinuerligt vill en market maker hela tiden kunna erbjuda bäst pris, och därmed är 

snabbhet en viktig faktor. Dessutom krävs det snabba system för att inte erbjuda felaktiga 

priser vid kursrörelser som andra handlare kan kapitalisera på.
26

 På grund av behovet av att 

konstant behöva anpassa sig efter kursrörelser lägger market makers fler ordrar per avslutad 

transaktion än opportunistiska högfrekvenshandlare, som vi redogör för nedan.
27

 

 

Då en klassisk market maker alltid erbjuder likviditet både på köp- och säljsidan erbjuds de 

här aktörerna ofta förmånliga handelspriser för att kunna göra en vinst på dagens låga spread. 

Market making stod för mer än 80% av de ordrar högfrekvenshandlare lade på Nasdaq OMX 

under två studieperioder under  2011 och 2012.
28
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Opportunistisk handel 

När man beskriver högfrekvenshandeln kan man rimligtvis se termen opportunistisk handel 

som en uppsamlingsterm för övriga högfrekvenshandels-strategier som inte innefattar klassisk 

market making. De absolut vanligaste handelsmodellerna för så kallade opportunistiska 

handlare är framför allt arbitragehandel men även riktningsbaserad handel (eng: directional 

trading).  

 

En arbitragemöjlighet uppstår när du har möjlighet att  köpa något och i samma ögonblick 

sälja det vidare till ett dyrare pris. Affärens vinst blir därmed skillnaden mellan köp- och 

säljpriset. Moderna finansmarknader är i relativt hög grad effektiva vilket gör att direkta 

arbitragemöjligheter uppkommer sällan och när de väl gör det stängs möjligheten fort på 

grund av högfrekvenshandlare som utför arbitragetransaktionen. Det många 

högfrekvenshandlare däremot har programmerat sina system till att göra är att hela tiden söka 

av marknaden efter så kallade närliggande arbitrage. Vid ett närliggande arbitrage köper man 

inte aktie A och säljer vidare aktie A, utan man kan istället se det som att man köper en 

tillgång och säljer en annan.  

 

Under vår intervju med Jesper Nylin på OOF förklarade han det som att man letar efter 

tillgångar vars pris korrelerar väldigt väl, och utnyttjar korta perioder då den korrelationen är 

bruten. Som exempel tog de upp aktier som är noterade i olika valutor, derivat som handlas 

mot underliggande papper och terminer som handlas mot underliggande aktiekorgar. Både på 

grund av orderflödet och valutafluktuationer kan till exempel aktien som handlas i olika 

valutor få en prisskillnad på de olika marknaderna - och det är på den här prisskillnaden 

vinsten görs.
29

  

 

Riktningsbaserad handel är alla typer av handel som med hjälp av statistiska modeller 

försöker att förutspå kortsiktiga kursrörelser och tar positioner efter dessa.
30

 Dessa skulle 

kunna vara så pass enkla som att strategin köper aktier vars likviditet ser ut på ett visst sätt 

eller aktier vars pris har fluktuerat på ett visst sätt. Ytterligare strategier skulle också kunna 

baseras på att låta programmet söka av marknaden efter aktier som till exempel kortsiktigt har 
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30

 Investopedia, “Directional Trading”, 2013. www.investopedia.com, hämtad 2013-05-14   

http://www.investopedia.com/


 

 20 

rört sig ifrån sitt, enligt högfrekvenshandlaren, korrekta värde och ta position i dessa under 

kortare perioder. Alla dessa strategier anses bidra till korrekt prissättning på marknaden.
31

 

 

Olika typer av marknadsmissbruk 

I debatten kring högfrekvenshandeln framkommer många typer av osunda handelsstrategier 

och marknadsmissbruk. Under intervjun med Ludvid Sandhagen, utredare på 

Finansinspektionen, kom vi in på marknadsmissbruk och svaret blev följande:  

 

”Marknadsmissbruk, det har alltid funnits. Det är inte många aktörer det rör sig om och vi 

får bilden av att det är lite för dyrt för dem om de skulle ägna sig åt såna beteenden. Det är 

inte riktigt deras affärsmodell. Däremot är det en stor oro ute på marknaden att det 

förekommer. Och det kan definitivt vara svårare att upptäcka i en snabb miljö där det går 

extremt fort och där handeln sker på fem olika marknadsplatser istället för en som tidigare. I 

vilken utsträckning det har ökat eller minskat ska jag inte säga, men det kan vara svårare att 

upptäcka.”  

 

Något som också är viktigt att ta hänsyn till är den stora mängd mytbildning kring 

högfrekvenshandeln och marknadsmissbruk. Joakim Strid, ansvarig för handelsövervakningen 

på Nasdaq OMX, förtydligade situationen under intervjun: 

 

”Det finns inget enstaka domstolsärende, det finns inget tillsynsärende. De ärenden som vi 

har haft till vår diciplinnämnd har gällt nån form utav autofel. Det har berott på brister i 

riskkontroll. Oönskade beteenden har uppkommit i den mån att vi från vår sida har 

konstaterat att om man på ett bättre sätt hade testat och utvärderat sin metodik så hade man 

inte hamnat i de här lägena. Det har varit alldeles glasklart att det inte har varit med vett och 

vilje som man hamnat i de här situationerna.” 

 

Då det är oklart vilka av de vanligtvis nämnda marknadsmissbruken som tas upp i samband 

med högfrekvenshandeln som grundar sig i mytbildning och vilka som faktiskt medvetet 

utförs kommer vi i uppsatsen inte att gå in djupare på dessa. Vi vill dock nämna begreppen då 

en läsare lätt kan stöta på dessa i media och få en felaktig bild. De vanligaste 
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marknadsmissbruken som nämns i debatten kring högfrekvenshandeln är följande: quote 

stuffing, order book layering, momentum ignition, front running samt sniffing/probing.  

 

4.2 Högfrekvenshandelns påverkan 

Då högfrekvenshandeln är en relativt ny typ av handel är även, som tidigare nämnts, den 

akademiska forskningen inte allt för omfattande. Detta problematiseras ytterligare av den 

stora mängden data handeln står för på olika handelsplatser. Trots detta finns det framförallt 

ett par omfattande rapporter som har försökt att analysera högfrekvenshandelns effekter på 

marknaden, och i det här kapitlet kommer vi att tydligt redogöra resultaten. 

 

Likviditet 

Likviditet är ett mått på till vilken snabbhet och prispåverkan en mängd av en given tillgång 

kan omvandlas till pengar.
32

 Likvida tillgångar kan således omvandlas snabbt och billigt till 

pengar, medan illikvida tillgångar är svårare och/eller dyrare att omsätta. När man talar om 

högfrekvenshandelns påverkan på likviditeten talar man således om den effekt handeln har på 

tillgångars möjlighet att omsättas.  

 

Som tidigare nämnts består större delen av högfrekvenshandeln utav market making som 

generellt sett ses som fördelaktig för en marknad.
33

 När det kommer till högfrekvenshandelns 

påverkan på marknadens likviditet är den akademiska forskningen i grova drag överens om att 

högfrekvenshandeln tillför och förbättrar likviditeten på marknaden.
34

  

 

En av de mest citerade rapporterna på området är skriven av Jonathan A. Brogaard och 

behandlar hur högfrekvenshandeln påverkar marknadskvalitén. Sammanfattningsvis 

konstaterar Brogaard att högfrekvenshandeln tillför likviditet ungefär lika ofta som de 

konsumerar den.
35

 Dock konstaterar Brogaard att högfrekvenshandeln erbjuder bäst köp- 

alternativt säljpris under 50% av handelstiden, vilket minskar priset för att omsätta en tillgång 

och således ökar likviditeten.
36
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En ytterligare rapport som ofta nämns i sammanhanget är ”Low-Latency Trading” av Joel 

Hasbrouck och Gideon Saar. Rapporten publicerades 2010 och författarna drar slutsatsen att 

högfrekvenshandeln förbättrar marknadskvalitén genom att både tillföra likviditet, men 

framförallt genom fortsätta tillföra likviditet under sjunkande och orospräglade 

marknadsklimat.
37

 

 

Slutsatsen att högfrekvenshandeln tillför likviditet bekräftas i den nypublicerade rapporten 

”The diversity of high frequency traders” av Björn Hagströmer och Lars Nordén som 

konstaterar att högfrekvenshandeln tillför mer likviditet än vad den konsumerar och att 80% 

av alla ordrar som läggs av högfrekvenshandlare kommer från market making strategier.
38

 I 

sammanhanget är det dock värt att nämna att författarna även konstaterar att market making är 

mer utbredd i redan likvida aktier.
39

 

 

Volatilitet 

Begreppet volatilitet är ett begrepp som beskriver rörligheten i pris för en tillgång, och mäts 

vanligtvis i standardavvikelsen.
40

 En tillgång vars pris avviker mycket från medelvärdet har 

därmed en hög volatilitet medan en som avviker lite från medelvärdet har en låg volatilitet. 

 

Högfrekvenshandelns påverkan på marknadens volatilitet är mer omdiskuterad än 

likviditetsaspekten. Detta har förstärkts av mediedebatten och framförallt av två stora 

marknadshändelser som vi separat kommer att kommentera senare i kapitlet.   

 

Det går trots allt att dra slutsatser från den akademiska forskning som försökt att analysera 

situationen. Brogaard konstaterar, i sin tidigare nämnda rapport, att högfrekvenshandlare 

genom sin handel mot kortsiktiga prisförändringar tycks minska den kortsiktiga volatiliteten.
41

 

Detta bekräftas även av Hasbrouck och Saar, som dock tillägger att de inte kan utesluta 

möjligheten att högfrekvenshandeln skulle kunna bidra till plötsliga och snabba 

marknadsfall.
42

 Även Björn Hagströmers och Lars Nordéns forskning tycks peka i samma 

riktning som de övriga studierna, och i sin slutsats skriver de bland annat: 
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”Our main conclusion is that both market making and opportunistic high frequency trading 

activities are good for the overall market quality in the sense that they mitigate short‐term 

volatility.”
43

 

 

Övriga effekter 

Utöver de kvantifierbara koncepten likviditet och volatilitet är det även viktigt att ta hänsyn 

till andra parametrar som påverkar en marknad. Det allmännas förtroende för marknaden är en 

av de här aspekterna, och i en enkätundersökning gjord av Finansinspektionen 2012 svarade 

13 av 14 respondenter att de ansåg att förtroendet på marknaden påverkats negativt av 

högfrekvenshandeln. Det är emellertid viktigt att poängtera att flertalet av respondenterna 

kommenterade att det här berodde på mediedebatten snarare än högfrekvenshandeln i sig.
44

 

Att marknadens förtroende påverkas illustreras ytterligare av att 10 av 10 respondenter anser 

att dagens marknadsövervakning är otillräcklig.
45

 

 

4.3 Marknadshändelser som påverkat regleringsdiskussionen 

I både media och i den politiska debatten tas framför allt två stora marknadshändelser upp 

som exempel på högfrekvenshandelns effekter. Dessa exemplifieringar kommer ofta med 

missförstånd och medvetna vinklingar, något som onekligen har påverkat debatten. 

Nedan går vi kortfattat igenom händelseförloppet och försöker att ge läsaren en neutral bild av 

vad som faktiskt hände under ”The Flash Crash” samt krisen i Knight Capital. 

 

The Flash Crash 

Den 6e maj 2010 öppnade det amerikanska börsindexet Dow Jones Index minst sagt turbulent 

i samband med oroväckande ekonomiska och politiska nyheter om den pågående skuldkrisen i 

Europa. På grund av det här svängde marknaden kraftigt samtidigt som likviditeten på 

köpsidan, det vill säga efterfrågan, minskade.
46
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SEC (Securities and Exchange Commision) och CFTC (Commodity Futures Trading 

Commision) har i sin rapport om händelsen beskrivit förloppet som följande:
47

 

 

Klockan 14.32 initierade en stor traditionell investerare en automatiserad säljalgoritm som var 

programmerad att sälja 75 000 så kallade e-mini terminskontrakt (terminskontrakt kopplade 

till S&P 500 aktieindex
48

) till ett värde av 4,1 miljarder dollar. Denna algoritm var 

felprogrammerad så att den inte tog hänsyn till varken pris eller tidpunkt för försäljningen. 

Detta gjorde att säljprogrammet utförde försäljningen av alla terminskontrakt på endast 20 

minuter, med enorm marknadspåverkan som effekt. 

 

De få gånger en algoritm av samma typ, storlek och på samma marknad har initierats så har 

det enligt rapporten tagit mer än 5 timmar att slutföras. De aktörer som köpte dessa 

terminskontrakt av algoritmen var främst högfrekvenshandlare, men även traditionella 

investerare försökte profitera på den situation som uppstått. Det som hände sedan var att två 

likviditetskriser uppstod. Den ena för ”e-minis” och den andra för enskilda aktier. 

E-mini-krisen 
Rapporten beskriver att det säljtryck som uppstod på grund av säljprogrammet  tryckte ned 

priset av e-mini terminskontrakten med 3 % på endast 4 minuter. Samtidigt spreds effekter till 

andra marknader då högfrekvenshandlare som köpt ”e-minis” med förhoppning att kunna göra 

arbitrage-vinster (på de prisskillnader som uppstod mellan terminskontrakten och de 

underliggande tillgångarna) sålde av samma mängd aktier av de underliggande tillgångarna 

vilket pressade ned priset på en av de största ETF:erna (exchange traded fund) med 3 %.  

 

Då det inte fanns tillräckligt med efterfrågan från traditionella investerare började 

högfrekvenshandlarna sedan att sälja kontrakten mellan varandra vilket skapade en så kallad 

”hot potato effect”. Från klockan 14.45.13 och 15 sekunder framåt handlade 

högfrekvenshandlare totalt 27 000 kontrakt, och trots 27 000 transaktioner var den faktiska 

nettoförändringen (kontrakt som slutligen har bytt ägare) 200 kontrakt. Vid den här tiden hade 

marknadsdjupet på köpsidan fallit ned till 58 miljoner dollar vilket endast motsvarade 1% av 

det marknadsdjup som fanns samma morgon. Under de här 15 sekunderna föll priset på ”e-

minis” ytterligare 1,7% och nådde sin lägsta punkt för dagen. 
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Klockan 14.45.28 stoppades handeln av E-mini i 5 sekunder en så kallad ”circuit breaker” för 

att förhindra att den snabba prisnedgången skulle fortsätta sprida sig till andra marknader. När 

handeln väl sattes igång 5 sekunder senare började både priset och likviditeten på ”e-minis” 

att återhämta sig. Säljprogrammet som initialt orsakade kraschen var igång till klockan 14.51. 

Individuella aktiers kris 
Denna likviditetskris skedde på aktiemarknaden och startade runt 14.45.  Några av de stora 

aktörerna har i intervjuer efter flash-kraschen förklarat att deras automatiserade 

handelssystem pausades efter att E-mini-krisen uppstod eftersom man var tvungen att bedöma 

vad som egentligen hände. Den situation som uppstod var väldigt ovanlig och man var inte 

säker på att ens automatiserade system var programmerade för att kunna hantera en situation 

likt denna. 

 

Några aktörer valde trots det att sätta igång sina automatiserade system igen fast med 

justerade inställningar medan några aktörer stängde ner sina automatiserade system helt och 

handlade manuellt istället.  

 

Att de automatiserade handlarna stängde av sina system gjorde att likviditeten nästan helt 

försvann i vissa aktier och ETFs vilket i förlängningen gjorde att det genomfördes många helt 

irrationella transaktioner.
49

 Program som var programmerade att sälja hittade inga köpare och 

program som var programmerade att köpa hittade inga säljare. Detta ledde till att 

transaktioner genomfördes där priserna på tillgångarna varierade alltifrån 1 cent till 100 000 

dollar. Priset på värdepapper eller EFTs, som handlades någon gång mellan 14.45 och 15.00, 

kunde ofta vara 60% eller mer ifrån det pris som produkten hade 14.40.  När marknaden 

stängde för dagen beslutade börserna tillsammans med FINRA (Financial industry regulatory 

authority) att de här transaktionerna skulle hävas under regeln ”clearly erroneous”.
 50

  

 

Grafen nedan sammanfattar digniteten av vad som hände den 6:e maj 2010, som än idag 

nämns som en av de större marknadschockerna i modern tid.   
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Figur 1: Utvecklingen på Dow Jones index den 6:e maj 201051 

 

 

Krisen i Knight Capital 

Den 1:a Augusti 2012 förlorade det amerikanska finanshuset Knight Capital 440 miljoner 

dollar på mindre än en timme
52

. När dagen var slut hade Knight Capitals aktie sjunkit med 

33%. 
53

 

 

Orsaken bakom dessa otroliga siffror var att ett testprogram oavsiktligt hade initierats. Detta 

program var egentligen endast till för att verifiera att Knight Capitals market making-program 

fungerade korrekt. Testprogrammet var inte programmerat att handla med riktiga värdepapper 

och strategierna som användes var inte vinstmaximerande. När programmet av misstag 

startades började det handla aktier i en otrolig volym och jämfört med samma tid dagen innan 

så gjordes 4,4 miljoner fler transaktioner till ett ytterligare värde av 11,8 miljarder dollar.
54

  

 

Eftersom testprogrammet inte hade en vinstmaximerande strategi gjorde programmet stora 

förluster, och det snabbt. Kortfattat kan man förklara det som hände med att programmet 

köpte aktier till marknadens säljpriser och sålde av positionerna till marknadens köppriser. 

Med denna strategi gjorde programmet en förlust per aktie som motsvarade spreaden, det vill 

säga skillnaden mellan sälj- och köppriset.
55
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Som ett exempel kan vi titta på hur handeln med aktien Exelon såg ut under den 1:a Augusti 

2012. Spreaden för Exelon låg på ungefär 15 cent och just Exelons aktie handlade 

testprogrammet med 40 gånger per sekund. Eftersom testprogrammet använde denna strategi 

med ett stort antal aktier per transaktion så kan man lätt förstå hur 440 miljoner dollar 

förlorades.
56

 Den här strategin är i grund och botten det motsatta mot hur normal market 

making fungerar, det vill säga att den så kallade market makern tjänar spreaden vid varje 

transaktion. Testprogrammets strategi gjorde en förlust motsvarande spreaden per aktie vid 

varje transaktion. 

 

Testprogrammet var igång under ca 45 minuter, vilket är lång tid för en automatisk handlare. 

Anledningen till att Knight Capital inte lyckades stänga av programmet i ett tidigare skede var 

för att de till en början inte ens insåg att programmet var igång. Programmet hade, som 

tidigare nämnts, skapats för att testa högfrekvenshandels-strategier och rapporterade därför 

inget resultat till övervakarna i företaget.
57

  

 

När övervakarna på Knight Capital till slut upptäckte att något var fel trodde de först att det 

var någon av de nya market-making programmen de initierat som hade problem. I ett första 

skede startade de om systemen i hopp om att det skulle åtgärda problemen, men när systemen 

kom igång igen  fortsatte testprogrammet att handla och det dröjde ytterligare 5-6 minuter 

innan man till slut hade identifierat var förlusterna kom ifrån och således kunde stänga av 

testprogrammet.
58

  

 

På grund av förlusterna den 1:a Augusti 2012 behövde Knight Capital ett kapitaltillskott från 

externa investerare för att överleva. Totalt tvingades de ta in $400 miljoner i utbyte mot strax 

över 70% av företaget och Knight Capitals kris används ofta som exempel på sårbarheten 

automatiserad handel tillför marknaden.
59

 

 

4.4 Framtida reglering av högfrekvenshandeln 

På grund av den snabba teknologiska utvecklingen på finansmarknaderna har det tidigare 
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MIFID-direktivet snabbt blivit daterat, och därför arbetar EU med att ta fram MIFID II som 

ska adressera de här problemen och implementeras under 2015.
60

  

 

I dagens MIFID finns det inga specifika regler för högfrekvenshandeln och eftersom handelns 

volym har blivit allt mer omfattande har det diskuterats flitigt inför MIFID II hur man bör 

reglera dessa aktörer. Ett problem som nämnts tidigare med dagens situation är att 

högfrekvenshandeln inte står under någon tillsyn. Joakim Strid förklarade problematiken 

tydligt under intervjun: 

 

 ”Om det nu är så att den här typen av aktivitet totalt sett börjar bli dominant eller 

åtminstone har en betydande påverkan av prisbildningen på marknaden så har vi hamnat i en 

situation där allmänhetens förtroende för marknaden kanske ändå är beroende av hur de här 

aktörerna agerar, även om de bara agerar utifrån sitt eget kapital, därför att man blivit så 

signifikanta för hur värdepappersmarknaden fungerar. Det är mot den bakgrunden som man 

har fört upp den här diskussionen om att eventuellt ställa "dem" under tillsyn.” 

 

Andra aspekter som diskuteras inom ramen för MIFID II är eventuella regler för att 

kontrollera och hantera högfrekvenshandeln. Nedan redovisas de åtgärder som hittills har 

nämnts i diskussionerna: 

 

”Minimum resting time”  

Denna regel skulle innebära att en order måste vila i en viss tid innan den kan dras tillbaka. 

Syftet med denna regel är att få större kontroll över vad som sker på marknaden och sakta ned 

tempot i handeln. Idag kan högfrekvenshandlare lägga och dra tillbaka ordrar på så lite som 

en millisekund. På grund av detta har det diskuterats i MIFID II att inkludera en minimum 

resting time på 0,5 sekunder.
61

  

 

”Order-to-trade-ratios” 

Den här regeln existerar redan i många marknadsplatsers börsregler och den innebär kortfattat 

att en högfrekvenshandlare maximalt får ha en viss mängd lagda ordrar per faktiska 

transaktioner. NasdaqOMX i Stockholm har en maxgräns på 250:1, dvs att för varje 250 

                                                 
60

 Cave, Tim, “EU set to apply brakes to high-speed trading”, 2012. www.efinancialnews.com, hämtad 2012-05-

12 
61

 Taylor Wessing. ”An update on MiFID II and MiFIR.”, 2012. www.taylorwessing.com, hämtad 2013-04-30 

http://www.efinancialnews.com/
http://www.taylorwessing.com/


 

 29 

ordrar som läggs så måste iallafall en transaktion utföras.
62

 Om man överstiger denna ratio får 

man betala en straffavgift. Diskussioner förs även om att införa en gemensam "order-to-trade-

ratio" för alla marknader som berörs av MIFID II.
63

  

 

”Forced market making” 

Med denna regel skulle högfrekvenshandlare bli tvingade att agera market makers under alla 

marknadstillstånd, det vill säga att de skulle tvingas att ställa både köp- och säljpriser 

konstant. Det har diskuterats flitigt om denna regel ska vara med i MIFID II, men det ser i 

dagsläget ut som att det kommer vara upp till marknadsplatserna att själva sätta upp regler 

liknande denna.
64

 

 

”Circuit breakers” 

Dessa system existerar redan på flera börser och fungerar som en säkerhetsspärr vid oväntade 

marknadsförlopp. Ifall indexet på en börs skulle falla kraftigt kan ”circuit breakern” aktiveras 

och stanna handeln under en tid så att man kan utvärdera vad som har hänt för att sedan 

aktivera handeln igen. Problemet med att inte ha gemensamma regler för circuit breakers är 

att om handeln stoppas i t ex Stockholm på grund av en kraftig nedgång så förflyttas handeln 

bara till en marknad utan en aktiverad ”circuit breaker” vilket kan leda till en kraftig nedgång 

på den nya marknaden. Det diskuteras att i MIFID II införa gemensamma circuit breakers 

inom EU för att förhindra detta.
65

 

 

EU har även uppdaterat MAD till det nya direktivet MAD II då MAD inte var tillräckligt för 

att täcka in alla typer av marknadsmissbruk. MAD II klubbades igenom i slutet av 2012 men 

det är inte förrän två år senare som de riktiga effekterna slår in då medlemsstaterna har fått två 

år på sig att justera sina inhemska lagar efter direktivet.
66

 I MAD II regleras automatiserad 

handel specifikt till skillnad från i MAD. EU har även breddat definitionerna för 

marknadsmissbruk och i MAD II radas exempel upp på marknadsmissbruk som härstammar 

ifrån automatiserad handel som de nya reglerna tar sikte på att förhindra.
67
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5. ANALYS  

 

5.1 Inledande diskussion 

Det står klart att utvecklingen på de finansiella marknaderna har gått väldigt fort de senaste 

åren. Högfrekvenshandeln är troligen ett av de områden som har utvecklats allra snabbast, och 

för att till fullo förstå fenomenet krävs både teknisk och finansiell kunskap.  

 

Det är därför inte mer än logiskt att högfrekvenshandel har blivit både ett kontroversiellt och 

intensivt diskuterat ämne inom både finans- och medievärlden. Marknadshändelser på 

finansmarknaderna och slagkraftiga nyhetsrubriker har eldat på debatten ytterligare, med 

väldigt polariserade åsikter som följd. I uppsatsen har vi kort beskrivit de två mest 

uppmärksammade fallen där automatiserad handel har varit inblandad som givetvis också har 

förstärkt den här effekten.  

 

Vår åsikt är att det här har förskjutit debatten från en sund akademisk diskussion grundad i 

fakta till en debatt där media skriver om ”monster under sängen” och där politiker vill verka 

handlingskraftiga. Den här effekten kan även ha förstärkts av finanskrisen och allmänhetens 

inställning gentemot bank- och finansvärlden. Det sammanvägda debattklimatet har givetvis 

påverkat den politiska diskussionen med risk för ogenomtänkta regleringar som följd. 

 

5.2 Behov av ytterligare regleringar 

Det absolut första som bör nämnas i diskussionen huruvida det behövs ytterligare regleringar 

är att effekterna av högfrekvenshandeln inte är helt fastställda. Vår åsikt är att det här beror på 

det faktum att högfrekvenshandeln är ett så pass nytt fenomen att tillräcklig mängd forskning 

inte har hunnit genomföras. Det är också viktigt att nämna komplexiteten i att utföra studier 

av högfrekvenshandelns effekter. Det här beror delvis på att handeln sker över flera 

handelsplatser, men också på att det är svårt att analysera den stora mängd data handeln 

genererar. 

 

Dessutom är det viktigt att poängtera problematiken kring att skapa ett fullständigt regelverk 

som täcker in alla typer av osunda beteenden och missbruk. I en så snabbväxande sektor som 

finanssektorn är det inte mer än naturligt att lagstiftningen släpar efter marknadens utveckling. 



 

 31 

Den forskning som hittills har genomförts pekar emellertid på att den generella bild media ger 

är överdriven och delvis felaktig. Det här bekräftas både i de flesta vetenskapliga rapporterna 

vi har studerat, men också i de flesta intervjuerna. Den intervju som avvek från den här 

generella bilden var intervjun med Leif Vindevåg på Aktiespararna som argumenterade för en 

annan åsikt, mer lik den generella mediabilden vi presenterat. Vi vill dock vara noggranna 

med att poängtera att just den intervjun kom med nya och nyttiga synvinklar på handeln. 

 

”Hela marknaden har varit uppbyggd på en dominans av kundhandel där det finns en 

slutplacerare som vill köpa eller sälja aktier på kortare eller längre tid. Daytrading ändrade 

inte principerna men det har detta gjort. Högfrekvenshandeln är en prophandel
68

 som drivs 

av firmorna själva där ingen kund kan vara med.”
69

 

 

Trots olika parters välmotiverade åsikter väljer vi att basera vår analys främst i de studier och 

de forskningsresultat som finns på området. När det kommer till effekterna på marknadens 

likviditet är resultaten relativt samstämmiga. Studier som har gjorts visar på förbättrad 

likviditet och dessutom att likviditeten består vid oroliga marknadsklimat. Brogaard 

konstaterade även att högfrekvenshandeln stod för ungefär 50% av de bästa marknadspriserna 

på den amerikanska marknaden, så en reglering som hämmar den här handeln kan indirekt 

göra det dyrare för den vanliga investeraren att köpa och sälja aktier.  

 

Björn Hagströmers och Lars Nordéns rapport om högfrekvenshandeln slår dessutom fast att 

ungefär 80% av alla ordrar gjorda av högfrekvenshandlare rör market making. Då market 

making, som tidigare nämnts, är ansett positivt för en marknad bör man vara väldigt försiktig 

när man utformar regleringar för högfrekvenshandeln. Felaktiga regleringar kan leda till att 

man endast slår ut positiva effekter av handeln i sitt försök att eliminera negativa effekter.  

 

Som vi tidigare nämnt är högfrekvenshandelns effekter på marknadens volatilitet mer 

omdiskuterad. Forskningen överlag pekar hittills på att högfrekvenshandeln minskar 

volatiliteten under normala marknadsförhållanden, men det finns en osäkerhet kring hur 

volatiliteten påverkas under oroliga marknadsklimat. Det här härstammar delvis från 

högfrekvenshandelns roll under Flash kraschen, där den bidrog till förloppet. I sammanhanget 

bör man dock inte glömma att kraschen faktiskt inte utlöstes av en högfrekvenshandlare. 
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Det som hände i Knight Capital illustrerar ytterligare en aspekt av högfrekvenshandelns 

påverkan på marknaderna. Även om den dagliga, normala, handeln troligen inte förstärker 

volatiliteten kan kriser likt den i Knight Capital chocka marknaden och indirekt påverka 

volatiliten på grund av den oro och misstro en sådan händelse skapar.  

 

De övriga effekter som nämndes i teoridelen rör främst allmänhetens förtroende för 

marknaden och övervakningen av högfrekvenshandeln, och det är vår åsikt att dagens 

debattklimat tyvärr har förvärrat situationen. Det finns ett uppenbart problem när förtroendet 

för marknaden skadas, men vi är optimistiskt ställda till situationen och förväntar oss att den 

här misstron minskar i takt med att kunskapen om handeln ökar och att uppdaterade 

regleringar kommer på plats. Vi tror att mycket av dagens misstro grundar sig i både 

okunskap om ämnet samt ovisshet kring både effekter och tillsyn av handeln. 

 

Vår åsikt är sammanfattningsvis att det finns ett behov av att förändra regleringarna av 

högfrekvenshandeln. Inte för att inskränka i den vanliga handeln, utan främst för att 

harmonisera regler mellan marknader, ta fram gemensamma definitioner och tydliggöra 

alternativt förändra tillsynsrollen. 

 

5.3 Utformning av framtida regleringar 

Om vi utgår från vår ståndpunkt att ytterligare regleringar är på sin plats, hur bör dessa då 

utformas? Som tidigare nämnt analyseras de här frågorna inför MAD II och MIFID II, och i 

det här avsnittet tänkte vi analysera de specifika åtgärder som tagits upp i direktiven. Vad de 

här åtgärderna innebär i praktiken har redan tagits upp i uppsatsens teoridel, och i det här 

kapitlet ämnar vi endast att analysera effekterna av dessa. Utöver dessa åtgärder kommer även 

tillsynsfrågan att analyseras och kommenteras.  

 

”Minimum resting time” 

Den uttalade poängen med att införa en regel kring minsta tiden en order måste ligga kvar i 

systemet är att sakta ned handeln, både för att kunna få bättre överblick men också för att ge 

gemene man större konkurrensmöjligheter. Det är uppenbart att snabbhet är ett 

konkurrensmedel på dagens finansmarknader och att snabbhet i sig är inte otillbörligt. Det 

man bör fråga sig är hus pass mycket bättre situationen blir för den enskilde investeraren av 
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att en order ligger kvar i en halv sekund istället för en millisekund. Vår åsikt är att en sån 

reglering inte förbättrar situationen för mänskliga investerare då de ändå inte hinner agera 

inom den tidsramen.  

 

Dessutom är det viktigt att inse att en ”minimum resting time” skulle sätta 

högfrekvenshandlare i en situation där deras risktagande per order ökar i och med den 

tvingande vilotiden. Den här risken kan enklast förklaras med ett exempel där marknaden 

under den här korta tiden förändras, men där en market maker inte kan förändra sitt utställda 

pris. Den här risken måste market makern självklart ta betalt för, och i slutändan kommer det 

rimligtvis att ske genom att de ställer ut sämre köp- och säljpriser, det vill säga att spreaden 

ökar vilket i grund och botten gör det dyrare för traditionella sparare att agera på marknaden.  

 

Vår uppfattning är att en minimum resting time skulle kunna göra orderflödet mer 

överblickbart, men den positiva effekten väger absolut inte upp de negativa effekter som 

uppstår i form av större spreads och därmed dyrare handel för traditionella aktörer. 

 

”Order to trade ratio” 

Att sätta en gräns på antal ordrar per faktiskt avslut är, enligt oss, en i grund och botten rimlig 

åtgärd. Tanken bakom en sådan här regel ligger i att minska det brus som kan uppstå om 

högfrekvenshandlare skulle lägga ordrar som aldrig är menade att handlas på, det vill säga att 

de endast läggs för att antingen belasta system eller skapa en felaktig bild av likviditet. Den 

här typen av marknadsmissbruk kallas  normalt sett för ”quote stuffing”, men det är viktigt att 

ha i åtanke att fenomenet inte har bevisats.
70

 

 

Det kommer däremot vara svårt att införa den här åtgärden utan att skada likviditeten på 

marknaden. Ett tydligt exempel är genom hur market making kan ske i en aktie noterad på 

olika börser. Som exempel kan vi ta Nordea som är noterad i Stockholm, Helsingfors och 

Köpenhamn.
71

 Handeln i Köpenhamn är ytterst begränsad, men spreaden ligger nästan på 

samma nivå som i de andra länderna.
72

 Det här har effekten att de market makers som ställer 

ut priser på Nordeas aktie i Köpenhamn kontinuerligt anpassar dessa efter handeln i aktierna i 

Stockholm och Helsingfors. Då avslut på de här börserna sker löpande under hela dagen 
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behöver market makern löpande korrigera sitt utställda pris på den danska aktien för att 

matcha de andra, utan att kanske ha genomfört en enda transaktion på hela dagen. Det här 

skulle ge en oändlig order to trade ratio för en sådan market maker som handlar i illikvida 

instrument, och en reglering skulle därmed kunna skada likviditeten i de värdepapper den 

behövs mest.   

 

Sammanfattningsvis anser vi att en order to trade ratio kan vara ett alternativ så länge 

utformningen är korrekt. En för lågt ställd kvot skulle kunna göra mer skada än nytta, speciellt 

med tanke på att omfattningen, om ens existensen, av ”quote stuffing” är oklar.  

 

”Forced market making” 

Vår åsikt är att det är en konstig lösning att tvinga högfrekvenshandlare till att alltid ställa 

tvåvägspriser för att de handlar med datorer. Strukturer, regler och incitament för market 

making återfinns normalt i handelsplatsernas börsregler och vanligtvis ges någon form av 

motprestation till den part som åtar sig att alltid agera market maker.  

 

Fortsättningsvis anser vi också att det är både en trubbig och skev lösning att tvinga vissa 

typer av aktörer som handlar med egna pengar till ett sådant här beteende på marknaden, 

speciellt då forskning pekar mot att högfrekvenshandeln i dagsläget tillför likviditet även 

under oroliga marknadstillstånd. Vi anser att market making inte ska vara tvingande via lagar 

för att vissa aktörer handlar på ett visst sätt, utan att det bättre kan lösas med sunda incitament 

från handelsplatsernas håll.  

 

”Circuit breakers” 

Diskussionen om att lagstifta krav på olika typer av ”circuit breakers” är i grund och botten en 

sund diskussion. Vi anser att olika typer av skyddssystem är ett måste när affärer utförs utan 

mänsklig interaktion, men det är viktigt att poängtera att kraven inte får bli orimligt höga då 

det kan både skada handeln och innebära väldigt stora kostnader. Även det här argumentet 

bygger på högfrekvenshandelns till synes positiva effekter, som man i så hög grad som 

möjligt bör bevara.  

 

Trots att internationella handelsplatser i stort fungerar på ungefär samma sätt kan det finnas 

en viss problematik med att implementera gemensamma system som bygger på samma 
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parametrar. Det här är dock något man rimligtvis bör sträva efter då osund handel annars 

skulle kunna förflyttas blixtsnabbt till en ny marknad om en circuit breaker slår in. Dessutom 

är det viktigt att eventuella lagkrav kring circuit breakers är likartade över världens marknader 

så att det inte skulle kunna användas som konkurrensmedel mellan handelsplatserna för att 

locka en viss typ av handel. Sammanfattningsvis är vi överlag positivt inställda till tydligare 

regelverk kring olika säkerhets- och riskhanteringssystem, så länge de inte neutraliserar 

högfrekvenshandelns positiva effekter.  

 

Tillsyn och övervakning 

Som vi tidigare nämnt står inte högfrekvenshandlarna under tillsyn av finansinspektionen 

idag. Finansinspektionen har som uppgift att övervaka marknaden och förhindra 

marknadsmissbruk, och det hade gjorts enklare om högfrekvenshandlarna stod under direkt 

tillsyn likt exempelvis banker.  

 

Vår åsikt är att en tydligare situation kring tillsynen hade varit att föredra, vare sig det läggs 

på Finansinspektionen eller någon annan utomstående part. Dagens lösning där 

handelsplatserna själva övervakar högfrekvenshandeln kan inte bara skapa en snedvriden 

konkurrenssituation genom olika grader av stränghet, det är också en situation där moral 

hazard lätt kan uppstå.  

 

Handelsplatserna säljer så kallade co-location services till högfrekvenshandlarna, och sedan är 

det upp till handelsplatserna att övervaka att de sköter sin handel korrekt inom det avtalet.  

I ett läge där övervakningen är bristfällig finns det utrymme för en högfrekvenshandlare att 

oetiskt agera i sitt eget intresse, och det bör finnas en teoretisk korrelation mellan värdet av ett 

co-location avtal och hur pass hård övervakningen är.  

 

Vår åsikt är att både tillsyns- och övervakningsfrågan behöver tydligare regler för att 

garantera ett ”level playing field” och att det är här regleringsdiskussionens huvudsakliga 

fokus borde ligga.  

5.4 Övriga regleringsmöjligheter 

Ett förslag som hittills inte har tagits upp i diskussionerna kring MIFID II och MAD II är så 

kallad ”mandatory flagging” av algoritmhandel i systemen. Kortfattat innebär det här att varje 

order samt transaktion som görs av en algoritmhandlare märks (görs identifierbar gentemot 
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mänsklig handel) i handelsplatsens loggfiler för att förenkla forskning, övervakning och 

allmän utvärdering på området. Den här idén lyftes initialt fram i artikeln ”Paradigm Change 

Through Algorithmic Trading” skriven av Arne Breuer och professor Hans-Peter Burghof och 

vi ställer oss positiva till en sån lösning då den varken bör vara svårimplementerad eller 

förenad med stora kostnader. Vi anser att det här både kan öka tilltron till marknaden och 

även i förlängningen kan öka förståelsen för högfrekvenshandeln som fenomen. 
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6. SLUTSATS 

Avslutningsvis anser vi att den bild som målats upp i media är missvisande och överdriven. 

Innan arbetet inleddes delade även vi i stora drag den uppfattningen, men allt eftersom arbetet 

gick framåt ändrades vår bild. Medias uppblåsta bild där högfrekvenshandeln skinnar 

småsparare, utnyttjar systemet och leder till katastrofala krascher är, enligt oss, helt felaktig. 

Som vi redan bekräftat förbättrar högfrekvenshandeln marknadens likviditet och minskar 

volatiliteten. Dessutom finns det ingen som helst bevisning för de påstådda typer av 

marknadsmissbruk som nästan alltid cirkulerar i sammanhanget.  

 

Givetvis kommer inte alla förändringar med endast goda effekter, men vår övergripande bild 

av högfrekvenshandeln är positiv. Handeln har utöver det som nämnts ovan även varit en 

drivande kraft bakom teknologiska framsteg på marknadsplatserna. Vår åsikt är att 

högfrekvenshandeln är en naturlig utveckling som skulle vara svår att bromsa även om man 

skulle vilja det. Teknologiska framsteg sker i samhällets alla delar och givetvis är 

finansmarknaderna inte undantagna.  

 

Det lagstiftarna på EU-nivå idag diskuterar är att genomföra väldigt specifika och tekniska 

åtgärder för att adressera ett problem som vi anser bottnar i framför allt bristande tillsyn och 

oklara roller. Effekterna av de åtgärder som diskuteras är oftast inte alls i linje med det man 

borde försöka uppnå och kan komma med oförutsedda effekter. Dessutom riskerar osunda och 

trubbiga regleringar att helt slå ut de positiva effekterna av högfrekvenshandeln medan 

grundläggande problem består.   

 

Det är uppenbart att det finns ett behov av att se över dagens situation när det gäller rättsläget, 

men den bild media och politiker ofta förmedlar av högfrekvenshandeln saknar 

verklighetsförankring och kan få skadliga konsekvenser. Vår syn på saken är att problemet 

ligger i dagens tillsyn- och övervakningssituation där rollerna är otydliga och problematiska. 

Vi anser att det här är handelns största utmaning och grogrunden till mycket av den obefogade 

oro som finns. 
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