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Abstract 

High frequency trading, a version of algorithmic trading, has in recent years increased, and 

now represents a significant part of the trading. It has occasionally upset the public, due to its 

connections to events that brought negative publicity in media. Because of the complicated 

structure that high frequency trading have, it makes it difficult for the common man to fully 

understand its nature. 

 

My purpose of this work is to give a clearer picture of the various less desirable market 

strategies that is currently being used, and what the situation is regarding regulations. The 

focus is thus not on high frequency trading as a whole, nor, consequently, on the potential 

benefits it can bring. The approach has been to use qualitative information in the form of 

interviews combined with literature studies to generate a clearer picture of the current 

situation. 

 

The conclusion is that the development of technology has led to a situation which is not 

optimal regarding high frequency trading. Market confidence has been affected and its 

competitive neutrality has been questioned. Regulations are unfortunately lagging, relative to 

the market situation. Despite this, my assessment, drawn from the interviews, is that it will get 

better. 

 



 

 

 

Examensarbete  

  

  Titel: Regleringar och osunda marknadsstrategier inom 

högfrekvenshandeln             

Författare Jonas Hallström 

Institution Institutionen för Fastighet och Byggande och 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer Nr. 234 

Handledare Björn Berggren och Ingalill Söderberg 

Nyckelord Högfrekvenshandel, Osunda marknadsstrategier, 

Hastighet, Regleringar, MiFID 

   

Sammanfattning 

 

Högfrekvenshandel, som är en variant av algoritmhandel, har under de senaste åren ökat, och 

står numera för en betydande del av dagens handel. Med tiden har högfrekvenshandeln 

stundtals upprört allmänheten, i samband med händelser som givit negativt publicitet i media. 

På grund av högfrekvenshandelns komplicerade uppbyggnad har det dock varit svårt för 

mindre insatta att utläsa dess egentliga egenskaper. 

 

Mitt syfte med arbetet är att förmedla en tydligare bild av de olika mindre önskvärda 

marknadsstrategier som idag används, och hur situationen ser ut med regleringar. Fokus läggs 

således ej på högfrekvenshandel i sin helhet, det vill säga inte de potentiella fördelar den kan 

medföra. Tillvägagångssättet har varit att med kvalitativ information i form av intervjuer 

tillsammans med litteraturstudier skapa en tydligare bild av nuvarande situation. 

 

Slutsatsen som dras är att den tekniska utvecklingen som lett fram till dagens situation inte är 

optimal avseende högfrekvenshandeln. Marknadens förtroende har påverkats och dess 

konkurrensneutralitet ifrågasatts. Regleringarna är i förhållande till marknadssituation 

dessvärre eftersläpande. Trots detta är min bedömning utifrån gjorda intervjuer att det 

kommer att bli bättre. 

 

 



 

 

 

Ordlista 

 

”Latency” - Med latency avses den tid det tar för det elektroniska handelssystemet att 

transportera ordern från det att ordern genereras till dess den träffar marknadsplatsen och 

bekräftas där.
1
 Det avser även tiden det tar för marknadsdata från marknadsplatsens system att 

nå en aktör.
2
 Latency mäts i delar av sekunder, vanligtvis mikrosekunder eller millisekunder.

3
 

I texten kommer istället ordet svarstid användas men betydelsen är densamma. 

 

”Co-location” - I och med detta erbjuder marknadsplatserna möjlighet för företagen att, mot  

en avgift, samlokalisera sina egna servrar med marknadsplatsernas egna servrar för att 

därigenom erbjuda lägsta möjliga ”latency”
4
 

 

”Best execution” – En börsmäklare måste, vid utförande av kundorder, se över följande: 

möjlighet att få ett bättre pris än vad som för närvarande noterats, hastigheten av utförandet 

och sannolikheten att handeln kommer att genomföras.
5
 

 

”Dark pools” – Orderböcker utan synliga volymer, där stora order läggs i syfte att begränsa 

prispåverkan. Dessa kan organiseras av såväl MTF/reglerad marknad som broker crossing-

system.
6
 

 

”MiFID” – Markets in Financial Instruments Directive; syftet med direktivet är att ta fram 

enhetliga rörelseregler för värdepappersföretag och reglerade marknader.
7
 

 

”Tick size” – Minsta möjliga prisförändring för ett finansiellt instrument.
8
 

 

”Order-to-trade”-ratio – Antal order per faktiska transaktioner. Detta kan användas av 

marknadsplatser för att utdela böter till aktörer som överstiger förhållandet.
9
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”MTF” – En handelsplattform, eller MTF (Multilateral Trading Facility), är alternativa 

handelsplatser för handel med värdepapper upptagna för handel på reglerad marknad och som 

drivs av ett värdepappersföretag eller en börs, exempelvis Chi-X och Burgundy. MTF kan 

också vara handelsplatser för mindre företags aktier som inte är upptagna på en reglerad 

marknad, exempelvis First North, Aktietorget och Nordic MTF.
10

  

 

”Market making” – Att kontinuerligt ställa upp köp- och säljorder för en viss handelsvolym i 

ett finansiellt instrument. I begreppets traditionella mening finns även ett åtagande gentemot 

en handelsplats eller ett företag att utföra detta.
11

 

 

”Fragmenterad marknad” – När handeln med värdepapper sker på många olika 

handelsplatser. Efter införandet av EU-direktivet MiFID 2007 blev det lättare att konkurrera 

om handeln, vilket lett till en mängd nya handelsplatser.
12

 

 

”Immediate or cancel-order” – En order att köpa eller sälja ett värdepapper som avbryts om 

inte ordern blir fylld omedelbart. En IOC-order kräver att hela eller delar av ordern att bli 

fyllda för att utföras omedelbart, annars avbryts hela ordern eller de delar som inte blivit 

fyllda.
13
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1. Inledning 

 

Likt alla marknader går den finansiella marknaden mot att bli allt mer teknikbaserad. Allt mer 

kan skötas datoriserat och komponenter har blivit betydligt mer kraftfulla. Kanske dröjer det 

inte länge till innan den mest stereotypa bilden av börsmarknaden försvinner, nämligen 

börsmäklare på golvet vid New York Stock Exchange. Det har trots allt fungerat hittills, 

kanske inte felfritt, men likväl fungerat.  

 

Redan idag kan vi ha hamnat i ett läge där tekniken har passerat den allmänna uppfattningen 

om vad som händer på börsen men det är dock för tidigt att avgöra. De tekniker som vuxit 

fram spretar åt olika håll vad gäller funktion, och alla skulle säkerligen förtjäna ett eget 

omnämnande, men i detta arbete kommer enbart högfrekvenshandel att vara i fokus: en teknik 

som snabbt tagit stormsteg vad gäller handelsandelar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Högfrekvenshandel är ett fenomen som kommit till som en utveckling av algoritmhandeln. 

Den är fortfarande knuten till algoritmer och bör därför inte anses vara ett eget oberoende 

fenomen. Uppkomsten av högfrekvenshandel har därför en stark koppling till algoritmhandel. 

Algoritmhandeln utvecklades och användes av institutionella investerare som kunde använda 

denna nya teknik för att optimera sina större köporder. Genom att dela upp ordern i delar och 

sälja av allt eftersom på diverse marknadsplatser där volym fanns tillgänglig för handel, 

kunde de minska den marknadspåverkan som en stor order annars bidrar till. När det kommer 

till högfrekvenshandel är det inte enbart teknikutvecklingen som påverkar utvecklingen utan 

även avregleringar både inom Europa och i USA vilket lett till en fragmenterad likviditet.
14

 

Det faktum att utvecklingen har lett till lägre kostnader för handeln innebär att en teknisk 

utveckling är ofrånkomlig.
15
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Definitionen av fenomenet högfrekvenshandel kan skilja sig åt lite grann beroende på vem 

som svarar men ESMA, European Securities and Markets Authorithy, beskriver fenomenet 

som följande: 

 

”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.”
16

 

 

Att jämföra med den beskrivning Finansinspektionen tog fram vid sin enkätundersökning, 

2012: 

 

”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.” 

 

Definitionerna är till stor del likvärdiga, med undantag för att högfrekvenshandel enligt 

ESMA oftast sker i egen bok och att handeln sker intradag. Detta är även något som 

påpekades av deltagare som ingick i Finansinspektionens enkätundersökning. I enkäten 

framgår vidare att flera av de tillfrågade ansåg att market making inte ingår i deras egen 

definition av högfrekvenshandel, ett begrepp som inte kommer behandlas vidare i denna 

text.
17

 

 

Högfrekvenshandeln kännetecknas alltså av dess tekniska förmåga att utföra automatiserade 

transaktioner på börser. Genom dess förmåga att kunna reagera blixtsnabbt på tillfällen där 

mikroskopiska kursskillnader uppstår kan de utnyttja detta för att tjäna oftast väldigt små 

summor åt gången men som genom enorma affärsvolymer bygger upp för en stor vinst. Det 
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finns ingen intention att inneha positioner under längre tider och positionerna avslutas alltså 

före dagens slut. 

1.2 Problemformulering 

 

Då högfrekvenshandel inte funnits särskilt länge finns det heller inget överflöd av utförliga 

rapporter i ämnet. Tidvis är det väldigt tyst om ämnet. Högfrekvenshandeln gör sig mest känd 

i media, oftast i sammanhang med negativa börsutvecklingar där fenomenet uppmålas som 

syndabock. Aktörerna ligger också väldigt lågt vilket gör att den mediala uppmärksamheten är 

väldigt ensidig. Utan tillräckliga bevis har dock högfrekvenshandeln alltid landat på fötterna 

och kunnat skaka av sig de mindre smickrande sidorna som den kopplas ihop med. 

 

Det intressanta med högfrekvenshandeln är att den är i framkant av den tekniska 

utvecklingen. Då hastighet är en viktig byggsten inom verksamheten behöver alla ingående 

delar optimeras. Gränsdragningen blir hur pass långt man kan gå för att skära ner de ytterst 

små bråkdelarna av sekunder det handlar om. Att de verksamma är i framkanten av den 

tekniska utvecklingen leder till att de reglerande myndigheterna hamnar i den pikanta 

situationen att de måste sätta sig in i verksamheten allt eftersom den utvecklas. Därför 

kommer även regleringssituationen ingå i texten. 

 

I en nyutsläppt bok, Flash Boys: A Wall Street Revolt av Michael Lewis 2014, är återigen 

högfrekvenshandel på tapeten, där inte helt oväntat denna beskrivs som bidragande till osunda 

marknadsstrategier. Främst är det den specifika strategin front running som framhållits och 

tanken med detta arbete att lyfta fram den, men även andra osunda marknadsstrategier som 

finns tillgängliga.  

 

När en tidigare datorprogrammerare på investmentbanken Goldman Sachs, som varit 

involverad inom deras högfrekvenshandel, anklagades för att ha stulit programmeringskod, 

menade Goldman Sachs att koden kunde användas för att manipulera marknaden på ett 

orättvist sätt.
18

 Med detta i åtanke kan man undra hur pass skadlig högfrekvenshandel kan 

vara för marknaden, när ett sådant uttalande kommer från en deltagare som själv har ett finger 

med i spelet. 
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1.3 Syfte 

 

Mitt syfte är att utreda några av högfrekvenshandelns negativa aspekter, i det här fallet de 

osunda marknadsstrategier som marknadsaktörerna har tillgängliga. Förutom att beskriva 

dessa är förhoppningen att kunna relatera detta till aktuella händelser då dessa förekommer 

eller har förekommit. 

 

Förutom de osunda marknadsstrategierna behandlas även regleringssituationen. Syftet med 

det är att sätta de osunda marknadsstrategierna i kontrast till förhindrandet av detta.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Det här arbetet kommer behandla osunda marknadsstrategier, men utesluter inte att det finns 

strategier som inte framförs. Det är heller inte tanken att lyfta fram övriga attribut som 

högfrekvenshandel innehar, utan fokus läggs på det som är antingen osunt eller inom 

gråzonen till detta; avsikten är med andra ord inte att ställa bra mot dåligt. 

 

När det kommer till regleringar ligger fokus främst på det som påverkar eller är nära till att 

påverka de marknadsstrategier som behandlats tidigare – det speglar därför inte regleringarna 

i helhet. Som exempel är MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) betydligt mer 

omfattande än vad som framkommer i denna text. 
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Jag har valt att genomföra arbetet genom att kombinera litteratur med några intervjuer där 

respondenterna som deltar är involverade aktörer inom området. För att genomföra intervjuer 

krävs det av intervjuaren att besitta kunskap om undersökningsområdet.
19

 Därför var 

strukturen utformad på det sättet att den första perioden utnyttjades av mig till att bli väl insatt 

i ämnet. Detta främst genom att läsa relevanta böcker och skrifter. När jag sedan hade en 

ungefärlig bild av hur jag ville att arbetet skulle se ut, kunde jag då arbeta fram frågor som 

sedan kunde användas till respektive respondent.  

 

De första frågorna som skapades var av mer generell karaktär kopplade till de områden med 

mest relevans för frågeställningen. Att inleda på det sättet minskar risken för begränsning av 

inriktningen.
20

   

 

Frågorna skickades sedan till respektive respondent via e-mail för att ge gott om tid till att 

formulera svaren. Respondenterna var valda utifrån faktorer som att de tidigare arbetat eller 

fortfarande arbetar i anknytning till högfrekvenshandel och därmed har erfarenhet inom 

ämnet. Eftersom de personer som deltar har olika anknytningar till högfrekvenshandel valde 

jag att skilja på frågorna något. Detta för att utnyttja frågorna till att ta vara på ett bredare 

kunskapsområde. 

 

För att kunna ge arbetet ett bredare perspektiv valde jag att regleringar skulle ingå. Det bygger 

upp en mer rättvis bild av dagsläget vad gäller bekymret med högfrekvenshandel. Det för att 

också ge läsaren en bättre inblick i, och därmed förståelse för området. 

 

Det centrala är trots allt de osunda marknadsstrategierna och det absoluta fokuset valde jag att 

lägga på vad man idag skulle säga är gråzonen, då den är mest aktuell just nu. Mycket medial 

uppmärksamhet har riktats hit och det var därmed spännande att upptäcka varför den har 

skapat så pass stor uppståndelse. Genom att ställa det osunda i perspektiv till det som är tänkt 

                                                 
19
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20
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att ställa saker och ting till rätta, är min förhoppning att läsaren kan få en fördjupad bild av 

dagens situation. 

 

2.2 Val av data 

 

Den litteratur som jag har bearbetat är blandad, mycket beroende på att den relevanta 

informationen är begränsad. Ämnet är relativt nytt och komplext, för att inte tala om känsligt, 

vilket också innebär att det inte finns överflöd av publicerat material. En betydande del av det 

som skrivits om högfrekvenshandel kommer från USA. Därför har mycket av den information 

som behandlats sitt ursprung därifrån. Många artiklar är hämtade från USA, av vilka flera är 

publicerade i år, vilket speglar det faktum att informationen är väldigt aktuell. Europa har 

dock tagit efter mycket av det USA har implementerat och marknaderna är därför likvärdiga. 

Med det menar jag att båda marknaderna är i samma stadium, därför delar de också samma 

problematik.  

 

Den information som jag använt, och som härstämmar från Sverige, är främst 

Finansinspektionens rapporter. De båda dateras tillbaka till 2012 men är fortfarande väldigt 

relevanta då inte särskilt mycket har hänt på regleringsfronten. Marknadssituationen är därför 

mer eller mindre densamma. Däremot misstänker jag att det kommer framarbetas en hel del 

nya rapporter, både från Sveriges marknad men även från EU i stort, i och med de kommande 

regleringarna på EU-nivå.    

 

Intervjuerna är tänkta att bidra med ett professionellt perspektiv från relevanta personer inom 

ämnet. Tanken med urvalet är att bilda en sammansättning som kan representera olika sidor 

av marknaden för att undvika en vinkling åt något håll. Förutom vinkling är en differentierad 

sammansättning även givande i form ett utvidgat perspektiv. Tyvärr var det många som inte 

hade möjlighet att delta, som skäl angavs oftast tidsbrist. Detta hade en liten påverkan på den 

tilltänkta strukturen. Den part jag saknar mest i slutändan som respondent, är en representant 

från en handelsplats. 
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Av dem som deltog som respondenter återfinns en tidigare högfrekvenshandlare, vilken i det 

här arbetet, föredrog att delta anonymt. I texten förekommer istället ”den tidigare 

högfrekvenshandlaren” som hänvisning till denna respondent.  

 

Den andra intervjun som ägde rum var med Lars-Ivar Sellberg, operativ styrelseordförande på 

Scila AB. Ett företag som är verksamma inom system för marknadsövervakning.  

 

Även Finansinspektionen finns representerat, av Ludvig Sandhagen, analytiker och utredare. 

Efter en del krångel blev det till slut en intervju från Finansinspektionen sida som jag vid 

början av arbetet verkligen ville ha med. Ett deltagande från en tillsynsmyndighet inom ämnet 

var något jag från början kände som en självklarhet för den här typen av arbete. 

 

2.3 Primärdata 

 

I den kvalitativa studien intervjuades tre stycken personer och alla intervjuer skedde genom 

att respondenterna besvarade ett antal frågor som bifogades genom e-mail. Det bifogade 

dokumentet med frågor hade tillsammans med det skickade brevet lättförståeliga instruktioner 

för att skapa en tydlig ram kring intervjun. I instruktionerna framgick syftet med intervjun och 

hur den var utformad i stort. Utöver det fanns även mot senare skede av arbetet även en 

tydligare tidsgräns för att respondenter tidigt skulle veta hur de behövde förhålla sig till 

utförandet.  

 

Att framföra en tydlig ram ger en känsla av förtroende hos respondenten att intervjuaren tar 

ansvar för genomförandet. Lyckas intervjuaren förmedla detta förtroende blir intervjun 

förutsägbar och detta minskar anspänningen.
21

 

 

Skriftliga svar bidrar dessutom till möjligheten för respondenterna att gå igenom svaren i 

efterhand för att se att det faktiskt är det svar han/hon kan representera. För min del 

underlättades det hela då jag undvek en hel del arbete med att bearbeta informationen och 

risken att missa detaljer.  
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En nackdel är att denna typ av utförande medför en sämre kontroll över svarssituationen. Det 

är alltså svårt att veta vem det egentligen är som faktiskt besvarar frågorna. Detta är ett 

problem som en personlig intervju undviker bäst.
22

 

 

En annan nackdel är att det inte finns direkt möjlighet att lägga fram följdfrågor till ett 

utvecklat svar. Självklart kan det finnas redan inlagda följdfrågor men det kan vara svårt att 

förutse ett visst svar, därmed kan det vara svårt att skriva till följdfrågor för flera olika 

scenarion.
23

 Risken är att det kan se otydligt ut vid många situationsanpassade följdfrågor. 

 

Frågorna som ställdes tog hänsyn till respektives plats på marknaden och skiljde sig något åt. 

De var i stort sett alla utformade enligt den öppet riktade intervjuformen vilket öppnar för 

möjlighet att utveckla svaren men av den avsikten att svaren leder in mot en fördjupning inom 

förvalda områden. Trots att frågorna skiljde sig åt något var större delen förhållandevis 

likartade. Förhoppningen var att öka förståelsen för fenomenets kvaliteter genom att låta 

respondenterna tolka samma tema på sitt eget vis.
 24

  För att sedan kunna använda svaren på 

ett lämpligt och på ett korrekt sätt var det dock relevant att svaren inte leddes bort från den 

röda tråden.  

 

Högfrekvenshandel är ett känsligt ämne, vilket visar sig i, då den tidigare 

högfrekvenshandlaren som ingår som respondent, valde att ställa upp som anonym. Det 

påverkade även frågorna som ställdes. På grund av att ett flertal av de tillfrågade ej ville ställa 

upp, ändrades frågorna till att bli betydligt mer harmlösa. De som däremot valde att ställa upp 

var väldigt hjälpsamma och hade inget emot att dela med sig av sin kunskap. 

 

Validiteten för underlaget, den självrapporterade data som jag behandlat, bedömer jag som 

god. De data som framkommit, genom svar där intervjupersonerna avgör mer eller mindre vad 

som ska sägas och inte, anser jag inte vara påtagligt vinklade.
25
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De svar som kom in var insiktsfulla och givande. De som svarade är väldigt kunniga och det 

speglas väl i svaren. Däremot har det från min sida inte funnits möjlighet att använda alla svar 

på grund av deras olika inriktningar. Det kan bero på att jag har valt i efterhand att inte 

fortsätta på en viss ämnesväg, men kan även bero på att respondenterna har svarat på ett sätt 

som rör sig bort från den röda tråden. Med bästa förmåga har jag använt mig av de insamlade 

svaren för att ge en rättvis bild av dagens situation. 

 

3. Empiri 

 

Marknadsmanipulationer kan se lite olika ut inom högfrekvenshandeln. De som är mer 

medvetet genomförda i syfte av att erhålla otillbörlig fördel, och de som uppkommer 

automatiskt genom att vara tidigt ute på en ny marknad och upptäcka möjligheter. I det här 

kapitlet kommer en del varianter att beskrivas samt även en gråzon till vad som är 

regelstridigt och därefter hur dagens regleringar ser ut. Störst fokus på gråzonen då denna är i 

fokus i dagsläget. 

 

3.1 Marknadsmanipulationsvarianter 

 

I en undersökning sammanställd av Finansinspektionen 2012, tillfrågades 24 marknadsaktörer 

i syfte att kartlägga marknadens syn på högfrekvenshandel men även på algoritmhandel. 22 av 

dessa aktörer ansåg att det förekommer osunda handelsmönster.
26

 

 

3.1.1 Quote stuffing 

 

Quote stuffing är en skadlig och förbjuden handling som går ut på att som aktör översvämma 

marknaden med ett enormt antal order och sedan ta bort dem. Detta skapar ett stort antal olika 

sälj- och köpnivåer som håller i tidsintervaller om mikrosekunder. Det är något som blivit 

möjligt i och med högfrekvenshandelns möjlighet att skicka ut order i mycket snabb 

hastighet.
27
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Syftet med denna typ av handling kan vara en vilja att göra systemet långsammare för andra 

aktörer eller dölja sin egen strategi. I en studie utförd av Credit Suisse AES Analysis visade 

det sig att varje aktie, i genomsnitt, utsattes för quote stuffing 18,6 gånger per dag. Studien 

genomfördes under tredje kvartalet 2012 på indexet STOXX600. Majoriteten av händelserna 

varade under två sekunder.
28

 

 

3.1.2 Layering och spoofing 
 

Layering och spoofing är även det förbjudet och handlar om att lägga order i ett värdepapper 

för att sedan avbryta för att skapa ett konstgjort intryck av viljan att sälja eller köpa. Likt 

quote stuffing skapar det prisförändringar men utan att sakta ner systemet som resultat. 

Förutom detta är det syftet som skiljer de åt. I denna variant har utövaren en vilja att utnyttja 

prisförändringarna.  

 

Ett exempel på detta beteende är hur Michael Coscia (ensam ägare av företaget Panther 

Energy Trading LLC), som använde en supersnabb algoritm för att utföra en serie av stora 

köp- och säljorder. Detta utfördes utan syfte att faktiskt genomföra dessa. Konsekvenserna 

blev att priset flyttades så pass att en väntande order lagd under tidigare prisnivå nu kunde 

genomföras. Han kunde därmed köpa billigare och lät sedan serien av konstgjorda köporder 

styra priset uppåt. Därmed kunde han inkassera mellanskillnaden. Ett helt händelseförlopp var 

uppdelat i två delar varav vardera beräknades till kring 300 millisekunder, vilket motsvarar 

tiden det tar för en människa att blinka.
29

 

 

3.1.3 Momentum ignition 

 

Momentum ignition är något utövaren utför genom att skapa en trend vilket leder till 

prisförflyttningar. Detta genomförs genom att utövaren lägger stora order, oftast både köp- 

och säljorder, för att slippa nettorisken. Explosionen i volym, vilket stora order har som 

effekt, lockar i sin tur till sig andra högfrekvensalgoritmer som är programmerade att köpa 

direkt vid volymspikar. Resultatet är att priset stiger, åtminstone till en början. Det enklaste 

                                                 
28
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sättet att utnyttja detta är därför att låta trenden kretsa kring en förköpt order som sedan kan 

säljas av efter uppgången. 

 

Till skillnad från tidigare varianter har denna en tidsram mätt i minuter. I stort sett sågs detta 

strategimönster inträffa på nästan alla aktier en eller flera gånger per dag på STOXX600, 

under kvartal tre, 2012.
30

  

 

3.1.4 Ping orders 

 

Ping orders är också en typ av marknadsmissbruk som, liksom de tre tidigare varianterna, 

lyfts fram i ESMAs rådgivande rapport gällande riktlinjer för system och kontroller i en 

högautomatiserad handelsmiljö.
31

 Denna strategi går ut på att utfärda små order, vanligtvis i 

form av immediate or cancel-order, för att ta reda på prisgränser på order som inte visas 

offentligt. Dark pools är ett exempel på en handelsplats där en order inte visas offentligt.
32

 

Denna metod används särskilt för att få reda på vilka order som vilar på denna typ av 

plattform.
33

 Informationen som högfrekvenshandlare kommer åt, kan sedan användas bland 

annat för att utnyttja en annan strategi, kallad front running. Nästa delkapitel kommer till stor 

del behandla just det. 

 

3.2 Front running och den grå zonen 

 

Front running ska inte här blandas ihop med scenariot när en börsmäklare handlar för egen 

bok med vetskapen om en väntande kundorder. Inom högfrekvenshandel handlar det istället 

om att försöka identifiera och lägga sig före andra order på marknaden, utan vetskap om 

kundorder. Denna typ av frontning är inte olaglig.
34
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Front running lyfts fram som en av de rovgiriga strategierna i boken Flash boys: A Wall 

Street Revolt. Det utförs genom att lägga en order tillräcklig för att hamna längst fram i kön. 

Ofta räckte det med en position på hundra aktier.
35

 Med införandet av MiFID år 2007, som 

innebar avreglerandet av nationella börsmonopol inom EU, kom även reglerandet av best 

execution. Detta innebar att som börsmäklare se till att man alltid strävar efter att handla för 

kunden, på den marknad som erbjuder bäst pris. Liknande regleringar hade redan införts USA 

och Europa ville därför ta efter för att kunna konkurrera bättre.
36

 För högfrekvenshandlare 

innebar det att om en särskild marknad hade aningens bättre erbjudande, vilket kunde bero på 

en rabatt, kunde högfrekvenshandlarna bygga bon på den marknaden, det vill säga inneha 

vilande order tillräckligt stora för att vara först i kön. När de väl upphandlats får 

högfrekvenshandlaren information om ordern i stort och kan agera därefter.
37

 

 

Då volymerna på varje handelsplats skiljer sig i storlek är det inte alltid möjligt för en större 

order att fullgöras helt på enbart en handelsplats. Då den legitima handlaren endast får ut en 

del av sin order tävlar denna nu mot andra som fått reda på informationen, på andra 

handelsplatser. Med den teknologi högfrekvenshandelsaktörerna besitter, både vad gäller 

mjukvara och hårdvara, har de hastighetsfördelen att hinna före till andra marknadsplatser. 

Hastighetsfördelarna handlar om millisekunder men även mikrosekunder är dyrbara. 
38

 

 

En annan väldigt lönsam handelsstrategi som högfrekvenshandelsaktörer använder sig av är 

slow market arbitrage. Den sammanlagda summan som arbitragestrategier drog in, bedömdes 

under 2009 landa på $21 miljarder. Detta utspritt över de hundratal aktörer som utövade detta, 

enligt TABB Group
39

.
40

 Metoden går ut på att utnyttja prisskillnader mellan olika 

handelsplatser. Ett exempel på hur en möjlighet uppenbarar sig är när en aktie har sitt pris 

nertryckt på en handelsplats. Vilket kan bero på en stor försäljningsorder på den specifika 

handelsplatsen. Samtidigt som det händer har då övriga handelsplatser inte hunnit uppdatera 

prisförändringen och kan då erbjuda samma aktie fast med ett köppris som överstiger det 

tidigare säljpriset som man då köpte för. Marginalerna är oerhört små men utförs i sådan grad 

att det bygger upp till stora summor. Som de flesta strategier som används är denna oerhört 
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beroende av hastighet.
41

 Som namnet antyder drar denna strategi fördel av en långsam 

marknad, vilket tillstånd quote stuffing skulle potentiellt kunna förorsaka. 

 

I en intervju med en tidigare högfrekvenshandlare som utfördes i samband med den här 

texten, lyfter denne fram problemet när intentioner på marknaderna inte är rimliga:  

 

”Det viktiga är att varje order som en högfrekvenshandlare lägger in i marknaden har ett 

uppriktigt syfte. Att lägga en order för att testa hur andra agerar är fel och det borde man 

reglera bort. Dessutom borde det inte vara möjligt att kunna fronta kundorder genom att läsa 

av orderflöden för att snabbt agera på andra elektroniska börser. Där borde lagstiftaren agera 

och skapa transparens.”
42

 

 

Ett utdrag ur boken Flash boys: A Wall Street Revolt illustrerar just den marknadssituationen 

väldigt bra. ”… the high-frequency traders wanted to obtain information, as cheaply and 

risklessly as possible, about the behavior and intentions of stock market investors. That is 

why, though they made only half of all trades in the U.S. stock market, they submitted more 

than 99 percent of the orders: Their orders were a tool for divining information about ordinary 

investors.”
43

 

 

Den tidigare högfrekvenshandlaren lägger även till att problemet skulle kunna undvikas om 

det endast fanns en börs, som det var tidigare och att en nu fragmenterad volym på marknaden 

gynnar högfrekvenshandlarnas fördel av hastighet.
44

 

 

I spåret av den fragmenterade marknaden kan man nu hitta det relativt nya fenomenet dark 

pools som skapades från början av främst börsmäklare. Tanken bakom dark pools är 

möjligheten att para ihop kundernas order och därmed kunna undvika att betala avgifter till 

tredjepart. Detta innanför stängda dörrar utan insyn från den offentliga marknaden. I boken 

Flash boys: A Wall Street Revolt får man reda på hur det visar sig att tillgång till de annars 

stängda dark pools, säljs till högfrekvenshandlare för att fronta order eller utnyttja 

arbitragestrategi och precis som i övriga marknaden, ta del av mellanskillnaden. Brad 
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Katsuyama, tidigare anställd på Royal bank of Canada, har i strävan för en marknad utan 

denna typ av handel, skapat en egen dark pool med andra typer av regler.
45

 IEX (Investors 

Exchange), som den är uppkallad, siktar på att bli en börs när volymen är tillräcklig. Redan nu 

är det dock anmärkningsvärt att medelordern på IEX är 750 aktier. Detta är en betydlig 

skillnad i förhållande till de 200 aktier som är medel på övriga dark pools och som även är 

den ungefärliga nivå de offentliga börserna ligger på.
46

 Volymskillnaden tyder på att de 

uppnådde sitt mål om att skapa en mer rättvis handelsplats.  

 

En marknadsplats med dold orderläggning är inte dåligt i sig, säger Ludvig Sandhagen från 

Finansinspektionen, men det är olyckligt om transparensen kring de transaktioner som 

genomförs är undermålig eller försenad och de regler som styr hur order matchas är oklara. 

Det är framförallt inte bra om högfrekvenshandel kan utnyttja att passiva order ligger kvar i 

dark poolen efter att marknadspriset faktiskt har rört sig och än värre om infrastrukturen 

konstrueras på så sätt i syfte att upprätthålla ett sådant system.
47

 

 

I början av april 2014 blev det allmänt känt att FBI ansluter sig till myndigheter som granskar 

högfrekvenshandeln. Detta är en fortsättning på deras fleråriga utredning mot insiderhandel 

men som här fokuserar på all typ av missbruk. En strategi de använder sig av är att försöka 

locka till sig visselblåsare i hopp om att ta del av viktig information. Detta på grund av 

komplexiteten att bevisa osunda beteenden. FBI undersöker bland annat om aktörer 

missbrukar information för att fronta institutionella investerares order. 
48

 

 

3.3 Hastighet och fortsatt gråzon 

 

Hastigheten inom värdepappershandel har alltid existerat men i och med högfrekvenshandel 

har det blivit allt viktigare. Det har blivit en gråzon för manipulation. Det som kan påverka 

hastigheten är hur pass lång svarstiden är. Svarstiden uppenbarar sig på två sätt: det är tiden 

det tar för marknadsdata från marknadsplatssystemet att nå en aktör. Det är även tiden det tar 

för en marknadsaktör att lägga in en order på en marknadsplats och få den ordern bekräftad på 
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dess initiala matchningsstatus. Svarstiden är beroende på flera faktorer. Marknadsaktörens 

geografiska läge i förhållande till marknadsplatsoperatören och båda parters mjukvara och 

hårdvara vilket därmed mynnar ut i ett konstant sökande efter den senaste teknologin. Dessa 

förhållanden är ofta differentierade mellan marknadsaktörer vilket innebär att en konkurrent 

kan ha systematiskt snabbare tillgång till en marknadsplats än övriga. Vid utövning av 

arbitrage som exemplet tidigare, är en snabbare svarstid alltså oerhört viktigt.
49

 

 

Då högfrekvenshandlare gör vad de kan för att kapa millisekunder men även mikrosekunder 

genom mer effektiv mjukvara och hårdvara, har företeelser som co-location vuxit fram. För en 

avgift får aktörer möjlighet att samlokalisera sin egen server inom marknadsplatsens facilitet. 

Faktorer som påverkar har den gemensamma nämnaren att det krävs betydande investeringar 

för att kunna konkurrera på marknaden. Detta innebär en tröskel för en entré på marknaden 

och en inadekvat konkurrens. Det finns alltså möjlighet att med pengar köpa sig fördelar 

gentemot andra konkurrenter.
50

 

 

Co-location, att som aktör samlokalisera sin utrustning inom marknadsplatsens datacenter, 

som innan det blev ett myntat begrepp var något som i förhand användes för att dra fördelar 

gentemot konkurrenter. I efterhand visar det sig vara en logisk problemlösning av det faktum 

att högfrekvenshandlare men även andra aktörer såklart värdesätter närheten till en 

handelsplats. I annat fall hade nämligen marken kring en marknadsplats kunnat bli avgörande 

för vem som skulle vara snabbast. I efterhand har då förslag på EU-nivå kommit om 

regleringar av co-location i den mån att det ska vara konkurrensneutralt och ej 

diskriminerande.
51

 Annars är risken att det finns möjlighet att inuti det samlokaliserade 

utrymmet ha en fördelaktig position vilket innebär en reducerad svarstid mätt i 

mikrosekunder.
52

  

 

En funktion algoritmer numera innehar kallas listeners. Det ger möjligheten att kunna läsa av 

pressmeddelanden och agera utifrån den informationen.
53

 Det innebär att nyhetsvärdet får en 

helt ny innebörd. En nyhet om ett beslut Federal Reserve skulle ta den 18e september förra 

året 2013, fick oanade konsekvenser redan innan det blev offentligt. Uppskattningsvis 
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handlades det till ett värde av $600 miljoner bara millisekunder innan nyheten blev offentligt 

känd, vilket stod i skarp kontrast till den låga volym som det handlades för innan nyheten 

läckt ut.
54

 

 

Nyligen har flera källor till nyhetsflöden avbrutit sin information till just högfrekvenshandeln. 

Flöden som annars ger högfrekvenshandlare nyheterna aningens före andra vilket ger en 

fördel mot övriga aktörer. Bland dessa källor till nyhetsflöden återfinns Business Wire, som 

ägs av Berkshire Hathaway där Warren Buffett är storägare. En annan aktör är PR Newswire 

som förutom det avbrutna flödet till högfrekvenshandlare även gick med på att råda sina 

kunder till att inte ge ut information förrän en minut efter börsens stängning, vilket skulle 

motsvara att rapportera först efter klockan 17:31 för aktörer på svenska börser. Detta på grund 

av vissa börser, däribland NASDAQ tillåter handel att pågå i millisekunder förbi 

stängningstiden. Detta innebär bland annat att högfrekvensaktörer kan agera på den 

information som företag naivt ger ut vid vad de tror är stängningsdags.
55

 

 

Mannen bakom överenskommelserna med dessa aktörer är New Yorks justitieminister Eric 

Schneiderman. Ett år innan dessa överenskommelser ledde han en inspektion vilket 

resulterade i att nyhetsbyrån Thomson Reuters var mer eller mindre tvungna att sluta sälja 

nyheter stegvis.
56

 Nyheterna baserades från ett konsumentförtroendeindex skapat av Michigan 

University som visats ha kurspåverkan. Indexet är en mätning av hushållens syn på läget 

angående landets ekonomi och har utförts sedan 1940. Den exklusiva rätten till nyheten 

köptes sedan upp av Thomson Reuters för en miljon dollar i ersättning samt villkorad 

ersättning baserat på de intäkter denna skulle inbringa. Thomson Reuters sålde sedan vidare 

nyheten stegvis. I tre steg delades nyheten upp, sist skulle den nå offentligheten och fem 

minuter innan detta, en bred grupp elitkunder. Dock, två sekunder innan spridningen till 

denna grupp, såldes nyheten till ultra-elitkunder.
57

 Dessa två sekunder beskriver Eric 

Schneiderman som en livstid inom högfrekvenshandeln.
58

 Under de första 10 millisekunderna 

efter att den första gruppen fick tillgång till informationen bytte 100 000 aktier ägare. Den 
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första halva sekunden bytte 40 miljoner dollar ägare och tio sekunder in hade över 100 

miljoner dollar bytt ägare, enligt beräkningar gjorda av Nanex.
59

 

 

Betydelsen av informationssläpp vid stängningstid uppdagades av Nanex LLC, en 

marknadsdataleverantör. Genom att analysera handeln kring Ulta Salon, Cosmetics & 

Fragrance, Inc och fokusera på tidslinjen i anknytning till den relevanta tidpunkten, kunde de 

se att handeln fortsätta in på sekunden efter den egentligen stängningstidpunkten. De gick 

även att dra slutsatsen att handeln påverkades kraftigt av den lönsamhetsrapport företaget 

släppte. Detta trots att nyheten om rapporten nådde fram ungefär 175 millisekunder efter 

16:00, vilket är stängningstiden på USAs börser. Under de 688 millisekunder det tog för 

NASDAQ att faktiskt stänga hade aktiepriset fallit med över 3 dollar, vilket motsvarade 

ungefär 2,5 % av det värde aktien stod vid klockan 16:00:00.
60

  

 

3.4 Regleringar 

 

Kring högfrekvenshandel sker ständigt arbete inom reglering och policy. Det handlar om allt 

från analys, konsekvens- och riskbedömning och regleringar i stort. Regleringarna har i 

uppgift att forma produkten i den mån det är tänkt att den ska användas och fungera.
61

 

 

Inom högfrekvenshandel är tanken att regleringarna ska bidra till bland annat 

investeringsskydd, där aktörer på marknaden ska agera för kundernas bästa. Det ska även vara 

konkurrensneutralt, vilket betyder att en aktör inte ska inneha otillbörliga fördelar gentemot 

andra samt att prisbildningen på marknaden är effektiv. Regleringarna ska dessutom skydda 

marknadens integritet. Integriteten är marknadens tilltro, vilken ska stå sig intakt genom att 

upptäcka, förebygga och sanktionera otillbörligt beteende. Utöver det är syftet att säkerställa 

och stärka den finansiella stabiliteten.
62

  

 

Globalt sett verkar inte tillsynsmyndigheterna för att uppnå världsomspännande 

överensstämmelse. Denna brist på samordnade insatser kan bero på att tillsynsmyndigheterna 
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har avvikande åsikter gällande farorna högfrekvenshandeln utgör för finansmarknaden och 

ekonomin i stort.
63

 

 

Avvikande åsikter skulle kunna bero på olika tillgångar på information inom ämnet varvid en 

fråga ställdes till Finansinspektionen som gällde om det föreligger ett kunskapsgap mellan 

dem och högfrekvenshandlare och hur väl insynen var tillfredställande i nuläget. 

 

”Det finns naturligtvis ett kunskapsgap mellan lagstiftande/övervakande myndigheter och 

högfrekvenshandeln vad gäller nätverk, hårdvara, mjukvara och algoritmer. Ett lagförslag är 

dock inte bara resultatet av byråkrater utan med i hela kedjan är representanter för marknaden, 

tekniska specialister, lobbyister och så vidare. Övervakningen sköter vi inte heller helt själva 

utan ett stort ansvar (och egenintresse) ligger på marknadsplatserna och värdepappersbolagen. 

Insynen i högfrekvenshandeln är i dagsläget inte tillfredställande men i och med kommande 

MiFID-regelverk så är i alla fall avsikten att högfrekvenshandeln kommer att stå under vår 

tillsyn.”
64

 

 

Som svar på frågan om vilka de främsta regleringarna är på svenska marknaden och hur väl 

de fyllt sin funktion poängterar Ludvig Sandhagen att regelverken i stor utsträckning fyller sin 

funktion. Vidare framgår att i stort sett inga av dagens regleringar omfattar specifikt 

högfrekvenshandel. Det regelverk som kom på europeisk nivå år 2007, MiFID, som bland 

annat syftade till en ökad konkurrens mellan marknadsplatser, snarare utgjorde de 

regelmässiga förutsättningarna för framväxten av högfrekvenshandeln.
65

 

 

Det senaste i utvecklingen på EU-nivå vad gäller regleringar är MiFID II. Detta direktiv är 

alltså en utveckling av föregångaren som låg till grund för födelsen av högfrekvenshandel 

inom EU.
66

 Det var redan oktober 2011 som förslaget för bearbetning av MiFID II 

presenterades. För kort tid sedan röstades direktivet igenom, den 15 april i år (2014), men har 

ytterligare ett par steg kvar innan det kan börja tillämpas.
67

 En implementering sker tidigast 
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nästa år (2015).
68

 Som den är utformad innebär det att EU kommer att ha ett av de strängaste 

regelverk för högfrekvenshandel i världen.
69

 MiFID II reglerar högfrekvens- och 

algoritmhandeln främst genom att ändra reglerna runt omkring. Aktörer involverade kring 

denna typ av handel måste meddela tillsynsmyndigheter med uppgifter om deras strategi och 

genomföra testning av algoritmerna. De måste även upprätta kontroller för att minska risken 

att krångliga algoritmer kan komma att leda till mindre katastrofer i det finansiella systemet.
70

  

 

Av handelsplatser kommer det att krävas robust kontroll över otillbörlig handel, oregelbundna 

prisrörelser och kapacitetsbelastning. För att underlätta kapacitetsbelastning kommer det 

restriktioner för i vilken grad handelsplatser får tävla över orderflödet. Detta genom att införa 

en förenlighet gällande tick size samt utformningen av deras avgiftsstruktur (order-to-trade 

ratios).
71

    

 

En annan viktig del med MiFID II är att andra regleringar, MAD II/MAR (Market Abuse 

Directive/Market Abuse Regulation), är beroende av formuleringarna som framförs i MiFID 

II men också de i MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) som behandlas 

tillsammans med MiFID II. Därmed får de invänta färdigbehandlandet av MiFID II och 

MIFIR innan de kan bli officiellt antagna.
72

 

 

Market Abuse Directive märker vi i Sverige av främst genom införandet av lagen om straff 

för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. En lag som behandlar bland 

annat insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. MAD II är tänkt att stärka den tidigare 

regleringen med en del definitionsförändringar. Dessutom är intentionen att internationella 

tolkningar ska bli mer samordnade och att regleringarna sträcker sig längre än till den 

reglerade marknaden, bland annat då till MTF:er (Multilateral Trading Facility).
73

 

 

Enligt Lars-Ivar Sellberg, operativ styrelseordförande i Scila AB, är reglerandet inte 

problemfritt. Ofta upplevs det att nya regler eller förslag på regler inte är genomtänkta. Det 

finns exempel på direkt skadliga regler, i andra fall så fungerar regeln i sig men ingen korrekt 
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analys har utförts gällande kostnaden för införandet; speciellt det implicita, i form av sänkt 

marknadseffektivitet.
74

 Ett exempel är det kritiserade minimum resting time-förslaget som 

dök upp i en tidig version av MiFID II, som innebär att en lagd order måste dröja kvar i boken 

en viss tid innan den kan återkallas.
75

 En kritik mot det förslaget är att det skulle skapa en 

situation där den lagda ordern hamnar i underläge då information kan leda till en förändrad 

prisbild från den tidpunkt orden placerades. Detta gynnar då en mer aggressiv strategi i 

förhållande till en passiv vilket leder till en sämre likviditet.
76

 

 

Han lyfter dock samtidigt fram att det även finns positiva inslag, som den nya 

högfrekvenshandelslagstiftningen i Tyskland.
77

 Den röstades igenom i slutet av februari 

tidigare i år (2014) och påminner mycket om den lagstiftning som väntas genomföras på 

Europanivå. De är alltså i framkant vad gäller implementerandet av den moderna regleringen 

av högfrekvenshandel.
78

  

 

Ett annat land som gått sin egen väg vad gäller regleringar är Italien. Under 2013 trädde en 

skattesats i kraft kopplat till högfrekvenshandeln. Skattesatsen på 0,02 % är kopplat till det 

värde den lagda ordern fyllde och gäller order som är automatiskt skapade av en algoritm. 

Skatten tar inte hänsyn till återkallande eller ändringar av order.
79

 Den tidigare 

högfrekvenshandlaren gör dock gällande att införandet av beskattningar får effekten att nya 

strategier dyker som utnyttjar de olika skattesatserna i andra länder.
80
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4. Analys 

 

Det finns onekligen en handfull anledningar till att avskräckas från användning av 

högfrekvenshandel, men man ska komma ihåg att denna text framförallt framför negativa 

aspekter vilket inte kan ses som en representation av högfrekvenshandel i sin helhet. Lars-Ivar 

Sellberg poängterar just det att högfrekvenshandel är ett brett område där en del beteenden är 

destruktiva medan andra har en positiv påverkan på marknaden och tillför likviditet Det finns 

alltså både bra och dåliga sidor. Oförmågan att se den distinktionen har lett till en olycklig 

debatt där man inte skiljer på olika typer av högfrekvenshandel utan diskuterar det som en 

samlad företeelse.
81

 

 

Börsen är tänkt att vara en mötesplats mellan företag som vill finansiera sig genom riskkapital 

och en motpart som vill investera pengar. Att döma av situationen bidrar de osunda 

marknadsstrategier till en obalans där order inte läggs med uppriktigt syfte. De vill i stället 

interagera med de klassiska parterna för att sedan använda informationen som uppstår för att 

spela ut dessa. Dessutom utspelar sig även samma beteende mellan högfrekvensaktörer 

genom då bland annat momentum ignition. Samtidigt som det kan anses vara ironiskt är det 

trots allt allvarligt att aktörer kan utnyttja det faktum att de har en någorlunda uppfattning om 

hur andra aktörers algoritmer fungerar. En förutsägbarhet jag vill påstå inte finns hos vanliga 

människor i samma utsträckning.  

 

Vad gäller regleringarna kan man fråga sig om de hittills har levt upp till de förväntningar 

man kan avkräva. För att till en början bedöma integriteten på marknaden, marknadens 

förtroende, vars funktion är att förebygga osunda marknadsstrategier är den obestridligen 

naggad i kanterna då Credit Suisses analys visade på ett frekvent förekommande av ett par av 

dessa.  

 

Det finns även anledning att ifrågasätta hur väl konkurrensneutraliteten, också ett av 

regleringens syfte, har fungerat. Hastigheten, som jag beskriver som en gråzon, innebär i vissa 

fall en betydande skillnad mellan aktörer. I jakten på hastighet nämns företeelsen co-location, 

som förutom det faktum att det i början användes för att dra fördel gentemot andra aktörer, 

blivit allt mer av en reglerad lösning för att uppnå jämbördighet. Att använda ett system som 
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aktörer mer eller mindre är tvungna att delta i för att ha en rimlig chans att kunna ha 

likvärdiga förutsättningar som sina konkurrenter är inte problemfritt. Det kan diskuteras om 

det kunnat gå att implementera någon annan lösning; en lösning som inte innebär en 

ekonomisk tröskel för aktörer att ta sig över för att kunna göra entré på marknaden. 

 

I boken Ethics in Finance, skriven av John Boatright, diskuteras en rättvis finansiell marknad 

bland annat utifrån konceptet level playing field. Konceptet går ut på att alla deltagare spelar 

efter samma regler och har samma förutsättningar vad gäller utrustning. Om det existerar en 

stor informationsklyfta mellan deltagare är det att anse som orättvist då den med överlägsen 

information har en stor fördel av detta. En jämnbördig informationssituation är alltså när 

parter antingen besitter samma information eller har tillgång till den.
82

 Då gruppen av 

högfrekvenshandlare är en i mängden av flera på den finansiella marknaden är det rimligt att 

anse att de konkurrerar med övriga. Med de förutsättningar högfrekvenshandlare har gentemot 

övriga är det tveksamt om inte de innehar en orättvis fördel gentemot andra deltagare vad 

gäller utrustning. Tillgång till information är även det en fråga om orättvisa då värdet av en 

nyhet sannolikt är borta vid den tidpunkt en småsparare nås av den, trots att det handlar om 

ytterst små marginaler. Dessvärre finner jag det tveksamt om det är utförbart att dra en gräns 

för att begränsa hur väl man kan utnyttja hastigheten till att hämta in information och agera 

utifrån den. 

 

Trots den snabba framfarten av högfrekvenshandel är det dock mindre sannolikt att antalet 

högfrekvensaktörer ökar. Enligt den tidigare högfrekvenshandlaren är det troligt att gränsen 

för hur många högfrekvenshandlare som kan vara verksamma redan är nådd. Volymerna är 

för små för att fler ska kunna dela på marknadsandelarna. Eftersom tekniken är dyr och 

marginalerna lövtunna innebär det svåra förhållanden där vinnaren är den med snabbast 

teknik och lägst kostnader. 

 

Dagens småsparare behöver dock inte vara bekymrade, menar den tidigare 

högfrekvenshandlaren, eftersom en aktiekurs i ett givet bolag alltid går mot ett rättvist pris. Så 

har alltid varit och så kommer det även förbli.
83
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5. Slutsats 

 

Avslutningsvis anser jag att dagens situation är långt ifrån optimal och det krävs ett gediget 

arbete för att återfå integriteten tillbaka till marknaden. Börsmarknaden har genom den 

tekniska utvecklingen blivit en arena för högfrekvenshandeln som utnyttjar en fördelaktig 

position gentemot övriga inblandade. De osunda marknadsstrategier vi ser idag är betydligt 

mer kreativa, uppfinningsrika och exploaterar marknaden på ett sätt som marknaden bjuder in 

till. (Min förhoppning är att denna text har speglat dagens situation på ett sätt som inneburit  

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att det mest fundamentala på marknaden, 

informationen, kan missbrukas på ett sätt få skulle tro kunna vara möjligt. Att vara först har 

alltid varit viktigt. Inom högfrekvenshandel finns det inget tröstpris för att komma tvåa eller 

trea och det kommer alltid vara någon som kommer vara snabbast. Det är inte annat än 

logiskt. I och med högfrekvenshandelns nästan gränslösa hastighet har det skett en 

förskjutning i placeringar mellan den aktuella gruppen och övriga deltagare. Därmed även en i 

rättvisa enligt konceptet level playing field. 

 

Regleringarna är i förhållande till marknadssituation eftersläpande och det är svårt att avgöra 

om det tilltänkta förändringarna verkligen kommer få de effekter det är tänkt. Införandet av 

dessa regleringar är en lång process som riskerar att hamna efter den snabba tekniska 

utvecklingen som breder ut sig på finansmarknaden. Samtidigt skiljer sig den globala 

uppfattningen om högfrekvenshandel vilket innebär att en världsomspännande homogen 

anpassning ter sig osannolik. 

 

Högfrekvenshandeln är här för att stanna, det verkar de deltagande respondenterna vara 

överens om. Åsikterna är även att högfrekvenshandeln kommer succesivt anpassa sig efter 

nya regler samtidigt som nya regler och marknadsmodeller kommer hamna i ett mer stabilt 

läge där de negativa aspekterna av högfrekvenshandel minimeras. Tyvärr tror jag en framtid 

där level playing field råder är en avlägsen utopi. 
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7. Bilagor 

 

7.1 Intervjufrågor 

7.1.1 Inledande frågor till samtliga respondenter 

 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur ofta kommer du i kontakt med Högfrekvenshandel? 

3. Vad är din definition av HFH? 

4. Är du för eller emot HFH? 

 

7.1.2 Den tidigare högfrekvenshandlaren 

 

1. När du arbetar med HFH, kan du märka av osunda marknadsstrategier? Om ja, på 

vilket sätt? Påverkade det ditt sätt att arbeta? 

2. Kändes regleringarna som tydliga och markerande? Hur väl var de uppdaterade för sitt 

syfte?  

3. Får det dåliga för mycket fokus, är istället HFH i stort något som bidrar till en sundare 

marknad? 

4. Är marknaden rättvis? Är det något du skulle vilja se ändrat/reglerat? 

5. HFH har genom dess hastighet och finess förmågan att snappa upp information innan 

offentligheten vilket ger upphov till möjligheten att agera utifrån det, vad är dina 

åsikter kring det? Vem bär ansvaret? 

6. Hur tror du marknaden skulle påverkas med fler HFH-aktörer på marknaden? Vem är 

vinnaren/förloraren? 

7. Är HFH här för att stanna och/eller början på något nytt? 
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7.1.3 Scila AB 

 

1. Har du märkt av något tecken på marknadsmanipulation relaterat till 

högfrekvenshandel? 

2. Är en fragmentiserad marknad bra för marknaden i stort? 

3. Anser du att marknaden/börserna har tagit ett naturligt steg i rätt riktning genom att 

gå mot en mer teknologiskt styrd handel? Varför/Varför inte? 

4. Är regleringen kring högfrekvenshandel i takt med utvecklingen? Om nej, Vad borde 

man göra?  

5. Finns det några regelvidriga orättvisor gällande HFT? Vilka/Varför? 

6. Hur ser ni på framtiden för HFH, är det bra som det är eller ska det ske en förändring? 

 

7.1.4 Finansinspektionen 

 

1. Vilka är de främsta regleringarna som påverkar den svenska HFH-marknaden? Har de 

fyllt sin funktion? 

2. I USA pågår just nu en livlig diskussion gällande huruvida HFH bryter mot insider-

lagen, har läget i USA påverkat er syn på HFH? 

3. HFH präglas av hög teknologisk kunskap, har de en kunskapsfördel gentemot er för 

att kunna vara ett steg framför när det kommer till regleringar? Hur förhåller ni er till 

det? Har ni en tillfredsställande insyn inom HFHs aktörer och deras verksamhet? 

4. I en nyutgiven bok, Flash Boys: A Wall Street Revolt, nämns ”Front running” som ett 

stort problem och som är ett resultat av HFHs möjligheter, hur ser ni på de olika 

marknadsmanipulationerna som HFH är så skickliga på att utveckla och använda? 

5. En fragmenterad marknad är något som är till nytta för HFH, därmed även dark pools, 

hur ser ni på dessa olika företeelser? 

6. HFH har genom dess hastighet och finess förmågan att snappa upp information innan 

offentligheten vilket ger upphov till möjligheten att agera utifrån det, vad är dina 

åsikter kring det? 

 


