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Förord 

Uppsatsen har kommit till i en etta i Karlstad där Adam Bäcklin och Martin 

Heyerdahl-Simonsen har tillsammans många dagar suttit och skrivit. Som de 

kamrater de är ansvarar båda för hela innehållet i uppsatsen. Arbetet har varit 

väldigt roligt men svårt eftersom det har funnits så litet med tidigare forskning 

om högfrekvenshandel. Till sin hjälp har de haft handledaren Karl-Markus 

Modén vilken de vill tacka för hans tid och breda kunskap om den finansiella 

världen. 

Pojkarna vill också tacka sina familjer. 

  



 

Sammanfattning 

Uppsatsen ser på vilken påverkan en ökad aktivitet av högfrekvenshandel har 

på Nasdaq OMX Stockholms tre börslistor: Large, Mid och Small Cap utifrån 

den individuella spararens perspektiv. Bakgrunden till problemet bygger på 

den negativa diskurs som skapats av samhället kring högfrekvenshandel. 

Uppsatsen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Data är inhämtat 

från Nasdaq OMX Stockholms hemsida och bearbetats i Excel. 

Teorin i uppsatsen beskriver uppbyggnaden av aktiemarknaden och hur  

kvalité hos den kan mätas. Arbetet beskriver vad högfrekvenshandel är och 

deras strategier. 

Uppsatsen kommer fram till att aktiemarknaden har blivit bättre, från den 

individuella spararens perspektiv, med avseende på sex olika aspekter. Dessa 

aspekter är köp-sälj spridning, differens, avslut, volym, omsättning och 

volatilitet. 

Hypotetiskt framkommer det att högfrekvenshandeln har varit med och 

bidragit till en bättre aktiemarknad, på grund av motverkan av asymmetrisk 

information och adverse selection,  en mer effektiv prisbildning och en 

effektivare utjämning av arbitragemöjligheter. 

Det negativa med högfrekvenshandeln anses vara den skapande oron kring 

högfrekvenshandeln, vilket kan bidraga med ett utflöde av kapital ur 

aktiemarknaden.
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1. Introduktion 

I Sverige, likt i stora delar av världen, finns det en stark tilltro till företagande 

och entreprenörskap. Det bidrar med många positiva effekter såsom arbete, 

utveckling och sociala interaktioner. Enligt Bolagsverket (2012) finns det 401 

800 registrerade aktiebolag av Sveriges totalt cirka 1 000 000 företag. Ett fåtal 

av dessa aktiebolag är publika, vilket innebär att de istället för att anskaffa 50 

000 SEK i aktiekapital behöver anskaffa 500 000 SEK. Det publika 

aktiebolaget, till skillnad mot det privata, har möjligheten att låta sina aktier 

handlas på en börs eller marknadsplats. 

I Sverige, enligt Sveriges Riksbank (2011), finns det två börser och fyra 

handelsplatser. På dessa håller totalt 527 publika aktiebolag till och deras 

sammanlagda värde uppgår till 4 267 miljarder SEK. Eftersom företagens 

aktier går att handla med är det möjligt för privatpersoner att ta del av 

företagens värdeskapande och även diversifiera sina risker.  

Under historiens gång har flertalet förbättringar och lagar tillkommit för att 

underlätta för privatpersoner att på ett säkert och effektivt sätt kunna handla 

med aktier. Ibland kommer dock det fenomen som kanske inte gynnar varken 

privatpersoners aktieköpande eller hela samhället utan måste då lagstadgas 

bort. Exempelvis är insiderhandel förbjudet.  

Ett nytt fenomen brukar samtidens medier vara snabba att belysa men även 

myndigheter och andra relevanta institutioner. Detsamma gäller det nya 

fenomenet på börsen som medierna döpt till högfrekvenshandel, robothandel 

och algoritmhandel. För att bilda sig en uppfattning om hur samtiden ser på 

detta kommer nu en diskussion, utifrån samtidens tidningar och 

privatpersoners tankar, kring dessa.  

En artikelsökning kring robothandel, algoritmhandel och högfrekvenshandel i 

Sveriges största tidningar, såsom Svenska Dagbladet1 Dagens Nyheter2 och 

Dagens Industri3, visar det sig att de första artiklarna om det nya fenomenet 

förekommer kring mitten av 2010. Dock nämner Dagens Industri 

                                                 
1
 http://www.svd.se/search.do?q=h%C3%B6gfrekvenshandel "Högfrekvenshandel", 

http://www.svd.se/search.do?q=algoritmhandel "Algoritmhandel" och  
http://www.svd.se/search.do?q=Robothandel  "Robothandel" (2012-04-23) 
2
 http://www.dn.se/sok/?s=h%25C3%25B6gfrekvenshandel"Högfrekvenshandel", 

http://www.dn.se/sok/?s=algoritmhandel "Algoritmhandel" och   
http://www.dn.se/sok/?s=robothandel "Robothandel" (2012-04-23) 
3
 http://di.se/ Tyvärr erbjuder inte Dagens Industri möjligheten att länka till annat än deras hemsida. 

Men även där har det sökts efter "Högfrekvenshandel", "Algoritmhandel" och "Robothandel" (2012-
04-23) 
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algoritmhandel redan den 21 maj 2007 (Almroth 2007). En sammanfattning 

om artiklarnas karaktär visar att en stark misstro mot algoritm-, robot- och 

högfrekvenshandelns existens och påverkan. Några rubriker åskådliggör också 

detta: Dags att bannlysa den snabba robothandeln (Hedelius 2011), Börsen har 

ändrat karaktär (Malmgren 2011), Kasinot på börsen oroar finanstoppar 

(Malmgren & Neurath 2011), Superdatorer styr börserna (Levande 2009) och 

Människa mot robot (Lindahl 2011). 

Innehållet i artiklarna beskriver en börs som har blivit allt mer manipulativ och 

där robothandeln tar allt mer plats. Exempelvis skriver Svenska Dagbladet att i 

USA sägs 75 procent av all handel på Wall Street ske genom robothandel och i 

Sverige svarar robothandeln för 50 procent av handeln (TT Stockholm 2011). 

Andra orosmoment är att robothandeln skulle öka volatiliteten samtidigt som 

likviditeten minskar. Finansmannen Christer Gardell menar att börsens 

funktion som marknadsplats för de starka och bra företagen kan urholkas då 

robothandeln ökar trycket på kortsiktighet, vilket kan leda till att enbart 

förhoppningsbolag till slut kommer verka på börsen (Neurath 2011). En 

advokat vill att robothandeln skall förbjudas eftersom aktiehandeln kan ses 

som ett nollsummespel, där en handlare bara kan tjäna pengar på att en annan 

förlorar och liknar det vid poker. Vid pokerspel har också spelrobotar huserat 

som har förbjudits för deras överlägsna kalkyleringsförmåga. Robothandeln tar 

ingen hänsyn till ekonomisk realitet och skulle på sikt dränera verkliga 

investerare. 

Utöver tidningsartiklar funderar också den vanliga investeraren om hur detta 

nya fenomen påverkar. Dessvärre har inte de samma möjlighet att dryfta dessa 

i rikstäckande tidningar. Istället har de möjligheten att uttrycka sig på olika 

interntfora och där finns också den oro kring den nya handeln tidningar skrivit 

om. Skillnaden här är att privatpersonen är engagerad i sin personliga sfär och 

sin privata investering. Här nedan följer ett antal funderingar privatpersoner 

har gällande robothandeln, funna på Placeras forum4: 

Är det någon som vet hur/om den så kallade robothandeln påverkar Orc Group? Det är 

enorma omsättningar kopplat till robothandeln. En annan skriver att börsen tillslut 

kommer att styras av enbart algoritmer och att den inte bidrar med något bra, 

                                                 
4
 https://www.avanza.se/aza/press/forum/sok.jsp?forumsok=robothandel&action=search 

"robothandel", 
https://www.avanza.se/aza/press/forum/sok.jsp?forumsok=algoritmhandel&action=search 
"algoritmhandel" och 
https://www.avanza.se/aza/press/forum/sok.jsp?forumsok=h%F6gfrekvenshandel&action=search 
"högfrekvenshandel" (2012-04-24) 
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varken företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt och därför bör förbjudas. 

Den 29 februari 2012 föll Lundin Petroleum trots ett telegram om en nyttjad 

brunnoption. En förvåning uttrycktes av några varvid en användare svarar: 

Kan det vara den oberäkneliga robothandeln? I Precise Biometrics skriver en 

användare att det nu verkar som om robothandeln drabbat den aktien också. 

Upp och ner med kursen utan synbara underliggande fundamenta. 

Kring oljebolaget PA Resources finns det flera användare som uttrycker en 

stark ilska riktad mot robothandeln. Det talas om en bojkott mot att handla 

med aktier och en känsla av vanmakt uttrycks där de inte kan göra något mot 

algoritmerna.  

Som slutsats av både artiklar och privatpersoners diskussioner verkar det 

finnas en osäkerhet, en upplevd känsla av vanmakt och en direkt rädsla av en 

total förändring om den omtyckta sparformen aktiesparande. Det är också 

synbart att algoritmhandel, robothandel och högfrekvenshandel nästan alla 

begreppen används för att påvisa något negativt.  

Det som däremot saknas, i både tidningar och hos privatpersoner, är bevis hur 

det egentligen förhåller sig. Att någon skriver något innebär inte automatiskt  

att det är sant. Härvidlag har dock Finansinspektionen [FI] 2012 gjort en 

utvärdering av robothandeln. Tyvärr är dess undersökning inte kvantitativ och 

inte heller är dess fokus på den individuella spararen, utan istället på banker 

och institutionella investerare. Eftersom undersökningen inte är kvantitativ, 

där man undersöker något som i allra högsta grad är kvantitativt, blir det litet 

som att mäta temperaturen utomhus genom att fråga folk vad de tycker om 

vädret, istället då för att förlita sig på en termometer. Dessutom väljer man att 

fråga personer som dessutom kan stå i starka intressekonflikter med egna 

vinstintressen i gällandet. Det andra problemet är att det finns en relevant 

skillnad mellan institutionella sparare och privatpersoner. Privatpersoner är 

inte utsatta för samma behov av likviditet. Därför kan uppfattningen särskilja 

sig då de två typerna har olika behov. 

1.1. En ekonomisk diskurs 

För att bättre styrka och ge en mer vetenskaplig grund till de artiklar och inlägg 

i fora har vi valt att använda oss av en metod kallad diskursteori för att nå 

fram till vår problemformulering. 

Utifrån de artiklar och fora som lästs igenom och analyserats, med hjälp av 

diskursteorin, går det att säga att dess nodalpunkt, det vill säga vilka entydiga 
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möjligheter ett ord har, tycker vi att det finns nodalpunkter i form av 

ekonomisk trygghet, volatilitet, likviditet och manipulation. Dessa fyra 

nodalpunkter är det som diskursen vilar på. De element som visar en 

mångtydighet är algoritm-, robot- och högfrekvenshandel. 

Vad som sedan skett, i momentet, är att elementen har börjat utstansas och 

lämnat sin mångtydighet, där, i diskursen, journalister och privatpersoner 

skapat en negativ klang, knutet till nodalpunkterna. Med andra ord har 

algoritm-, robot- och högfrekvenshandeln som tidigare varit väldigt flytande 

och inexakt i dess innebörd för människan, nu tappat sin mångtydighet och 

inträtt i en roll som en självklar negativ påverkan på den ekonomiska 

tryggheten, volatiliteten, likviditeten och en ökad manipulation.  

Utifrån ovannämnda tycker vi därför att det är intressant med en uppsats kring 

om börsen har förändrats och vilken påverkan högfrekvenshandeln kan 

hypotetiskt ha på börsen. 

1.2. Problemformulering 

Har den svenska aktiemarknaden ur den individuella spararens perspektiv 

förändrats med en ökad aktivitet av högfrekvenshandel?  

Vilken hypotetisk faktor kan högfrekvenshandeln ha på den svenska 

aktiemarknaden ur den individuella spararens perspektiv? 

1.3. Syfte 

Är att se ifall börsen har förändrats, och i vilken riktning, för att taga reda på 

vilka tänkbara effekter högfrekvenshandel har på den svenska aktiemarknaden, 

med avseende på den individuella spararen. 

1.4. Disposition 

Uppsatsen är planlagd på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs de metoder vi 

använt där de kortfattat presenteras och diskuteras i hänseende av reliabilitet 

och validitet. Kapitel 3 beskriver de grundläggande teorierna inom finans för 

att förstå börsen och behandlar teorier om upplevd risk, vad marknadens 

mikrostruktur innehåller och vad kvalitén är på en aktie. Kapitlet därefter 

beskriver enkelt om kostnaden för att handla med aktier och hur det går till. I 

sluten av kapitlet operationaliseras begreppet den individuella spararen. Kapitel 

5 beskriver vad högfrekvenshandel är utifrån International Organization of 

Securities Commissions [IOSCO] (2011) rapport. I kapitlet behandlas också 
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tidigare forskning om högfrekvenshandel och "Flash Crash" 2010. Kapitel 6 är 

analysen där en text om varför vissa aspekter undersöks och sedan presenteras 

resultaten i form av tabeller med en kommentar till varje tabell. I kapitel 7 

diskuteras resultaten utifrån om resultaten är negativa eller positiva för den 

individuella spararen och en hypotetiskt diskussion kring hur 

högfrekvenshandeln kan ha tänkas vara en faktor i möjliga förändringar men 

också om vad högfrekvenshandeln kan tänkas påverka mer utöver utifrån våra 

undersökta aspekter. Sista kapitlet består av slutsatsen dragen från 

diskussionen och svarar på problemformuleringen.  
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2. Metod 

2.1. Uppsatsen upplägg 

Eftersom algoritm-, robot- och högfrekvenshandeln är ett nytt fenomen, med 

litet tidigare forskning, där ingen egentlig teori är accepterad, kommer 

uppsatsen att vara ganska svepande med en möjlig avsaknad av exakthet. 

Istället är målet att skapa, för att beskriva det med en metafor, att använda oss 

av tidigare redskap för att plöja nya fåror i åkern, där andra, tidigare, enbart 

upphandlat mark och tagit bort ogräs. För att därefter låta läsaren själv kunna 

börja så eller gräva allt djupare fåror. Således kommer mycket information att 

behandlas och inslag från flera håll och mycket teorier som kan hjälpa till att 

försöka förklara påverkan av algoritm-, robot- och högfrekvenshandeln och 

vad för slags konsekvenser det kan leda till, såväl positiva som negativa.  

Uppsatsens filosofiska metod för att nå kunskap bygger på en kvantitativ del i 

form av sekundärdata från Nasdaq OMX Stockholm där statistiska metoder 

använts för att nå ett resultat om hur börsen har förändrats. I uppsatsens 

hypotetiska diskussion används istället ett kvalitativt angreppssätt för att förstå 

den påverkan högfrekvenshandel har på börsen. Det är viktigt att särskilja de 

båda för båda ställer olika krav på "forskaren". I en kvantitativ studie är det 

viktigt att förstå den data man jobbar med och vad den säger om verkligheten. 

Den kvalitativa ansatsen, där vi försöker förstå högfrekvenshandeln, utan hjälp 

av kvantitativ data, är det viktigt att veta att våra egna antaganden och 

förhållningssätt möjligen påverkar resultatet och på så sätt inverkar på 

trovärdigheten av den delen. Detta är viktigt att belysa. Vad vi har försökt att 

göra är att förhålla oss neutrala och istället för att lyssna på samtidens 

uppfattning om algoritm-, robot- och högfrekvenshandeln (vilken tidigare i 

uppsatsen beskrivits vara negativ), har vi istället försökt att insamla en adekvat 

mängd information och teorier, utan att låta omgivningen påverka oss. Någon 

intressekonflikt, där vi skulle försöka bevisa en redan stipulerad hypotes, åt 

något företag eller institution finns inte heller. Vi är helt ensamma, där den 

enda egentliga påverkan på arbetets gång och utformning är av vår handledare 

Karl-Markus Modén, universitetslektor i nationalekonomi vid Karlstad 

Business School. 
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2.2. Diskursanalys 

I språket, finns en idé, att det är strukturerat i olika mönster, som i en text eller 

den talande följer, när vi agerar i olika sociala sammanhang. Diskursanalys är 

en metod som gör det hjälpligt att förstå och analysera dessa mönster. Med 

andra ord kan det sägas att diskurs är "ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)" och att diskursanalysen syfte är att 

"kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas 

och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar 

dem som naturliga". Det som gör diskursen till en god och intressant metod 

(och även en teori) är att den kan hjälpa till att förstå hur människan och 

samhället förhåller sig till vissa ord och vilka föreställningar som ligger bakom. 

En av de nyckelpremisser som ligger bakom diskursanalysen är att människan 

är historisk och kulturell och vår kunskap om världen är präglad av det 

kulturella och historiska. Det vill säga att såsom vi uppfattar algoritm-, robot- 

och högfrekvenshandeln nu, är betingat på vår kultur och historia och 

kommer att med tiden förändras. Dessvärre, även om språkbruket är 

kontingent kommer det för stunden vara låst i vissa ramar (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). 

Vidare är språket vägen till människans tillträde till verkligheten. Inte att saker 

och ting inte händer utan språket, men att det får sin betydelse igenom språket, 

och är avgörande för hur människan uppfattar verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskursteori är en metod inom diskursanalysen och bygger på nodalpunkter. 

"En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecken ordnas 

och från vilket de får sin betydelse". Det innebär att nodalpunkter alltid är 

detsamma och innehar bara en möjlig betydelse. Ett annat begrepp är element 

vilket till skillnad mot nodalpunkter ännu inte har fått sin fasta betydelse. Det 

vill säga att de är mångtydiga mot nodalpunkten som är entydig. Härvid blir då 

diskursteorin en diskurs där elementen försöker omvandlas, i ett moment, från 

mångtydighet till entydighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Att, använda sig av artiklar och internetfora, för att utläsa en diskurs tycker vi 

är en reliabel och valid metod för att se hur ett nytt fenomen tolkas av 

samtiden. Då ekonomijournalister ofta är först med att skriva om nya fenomen 

och där privatpersoner, som är förmodat aktiva på börsen, visar sin inställning 

gentemot ett nytt fenomen. Kritiken mot det, skulle enligt oss, vara att detta är 

vår första bekantskap med metoden och att en mer erfaren person inom 
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ämnet skulle finna ett och annat misstag. Diskursen kan mer ses som en hjälp 

att förstå bakgrunden till uppsatsen och kommer ej vara avgörande i 

slutresultatet. 

2.3. Data 

I uppsatsen kvantitativa del användes sekundärdata bestående av historisk 

aktiedata och månatliga rapporter publicerade på Nasdaq OMX Stockholm 

(2012a) och Nasdaq OMX Stockholm (2012b). Urvalet av aktier skedde 

slumpmässigt. Verktyget Microsoft Excel 2007 har använts för bearbeta och 

behandla den insamlade data. Vi anser att aktiedata från Sveriges största börs 

Nasdaq OMX Stockholm valid data för vår undersökning även om det finns 

bättre data vilket vi också först blev lovade av NASDAQ OMX Stockholm, 

men den uteblev. Det skapade ett tidsproblem och därför valde vi att välja ut 

ett slumpmässigt urval på 20 aktier från varje lista, på grund av tidsbristen, 

istället för att titta på hela populationen. Ett problem med den insamlad 

historiska aktiedata från Nasdaq OMX Stockholm är när bolagen själva gör en 

split, omvänd split eller någon form av emission medberäknas inte i publicerad 

historisk data. Detta kan då bli till viss del missvisande för volymen och antal 

avslut eftersom antal aktier kan förändras. Vi har kunskap och erfarenhet med 

Microsoft Excel 2007 från tidigare och anser Excel att vara ett adekvat verktyg 

för att hantera statistisk data för att säkra en hög reliabilitet. Insamlad data är 

behandlat med noggrannhet för att säkra uppsatsen trovärdighet. Det är 

fortfarande möjlighet for mänskliga fel då aktiedata är inhämtat från flera olika 

publicerade Excel-dokument från Nasdaq OMX Stockholm och 

sammanfogats i våra egna ark för bearbetning och behandling. Här finns det 

möjliga fel för felkopiering, dokumenthanteringsfel och årtalsfel. 

2.4. Hypotestest T-test och F-test 

Ett hypotestest är ett test för att ta reda på sanningen kring en population 

utifrån ett urval. Detta är användbart när populationen är stor. Hypotestestet 

är uppbyggt i fem steg. Steg 1: stipulera nollhypotesen och den alternativa 

hypotesen. Steg 2: bestämma signifikansnivån. Steg 3: Identifiera 

teststatistikan. Steg 4: Formulera beslutsregeln. Steg 5: Fatta ett beslut och 

tolka resultatet. I vår analys har vi använt oss av ett hypotestest av två 

beroende urval för alla aspekter förutom volatilitet, i vilken vi har använt oss 

av ett test av två populationsvarianser. (Lind et al. 2010). Vi antar att urvalet är 

normalfördelat för båda testerna. 



9 

 

Utförandet av testet gjordes i Excel med funktionen Data>Data Analysis>t-

Test: Paired Two Samples for Mean och visas i Bilaga 2. Inom parantes skrivs 

testet för volatiliteten, vilket också utfördes i Excels datafunktion Data>Data 

Analysis>F-test Two Sample for Variances. 

Steg 1: Nollhypotesen är att det inte är någon skillnad på medelvärdet mellan 

period 1 och period 2 . Den alternativa hypotesen är att det är skillnad på 

medelvärdet mellan period 1 och 2. (Lika men att istället för medelvärdet är 

det volatiliteten). 

Steg 2: Vi har valt ett tvåsidigt test med en signifikansnivå på 0,05 och anser att 

ett 95-procentigt konfidensintervall är adekvat. (Vi har valt ett 95 procentigt 

konfidensintervall). 

 Steg 3: Eftersom populationens standardavvikelse inte är känd används t-

distributionen. (Eftersom vi undersöker variansen använder vi oss av ett F-

test). 

Steg 4: Beslutsregeln är att förkasta nollhypotesen om t-värdet är utanför: 

2,1098 för Large Cap, 2,1315 för Mid Cap och 2,1199 för Small Cap. 

(Beslutsregeln är att förkasta nollhypotesen om F-värdet är utanför: 1,1297 för 

Large Cap. 

Steg 5: I slutet av varje tabell, i analyskapitlet, är vår tolkning av resultatet 

nedskrivet. 

Vi tycker att detta är en reliabel metod eftersom den mäter på ett vetenskapligt 

sätt skillnaden mellan de två periodernas medelvärde och det är valid därför att 

det är det vi vill undersöka att se om det är någon signifikant skillnad mellan 

de två perioderna. Vi har också dubbelkollat ibland vissa beräkningar genom 

att göra uträkningen själv för att förvissa oss om att Excels egna program är 

riktigt. 

2.5. Avgränsning 

Uppsatsen är inom ett ämne där litet forskning tidigare bedrivits därför har vi 

försökt tittat på flera olika aspekter. Tyvärr har varken tillgången till önskad 

data, trots löften från Nasdaq OMX Stockholm, eller tid gjort det möjligt att 

försöka täcka in allt. Några delar uppsatsen inte behandlar är hur 

högfrekvenshandel påverkar specifika aktier eller speciella händelser. 

Uppsatsen behandlar enbart Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Vi kan inte 

säga något om de andra marknaderna i Sverige eller om någon marknad 
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utanför Sverige. Vi undersöker inte heller högfrekvenshandelns tänkbara 

påverkan på processen att värdera en aktie och hur det kan tänkas påverkas 

och inte väger vi in andra tänkbara faktorer utan vi undersöker enbart 

högfrekvenshandelns tänkbara påverkan.  
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3. Teori 

I mitten av 1900-talet dök tre teorier upp som hjälpte till att förklara och skapa 

någon form av grund att jobba med, utifrån ett investeringsperspektiv. 

Teorierna är den effektiva marknadshypotesen, modern portföljteori och capital asset 

pricing model (CAPM). Litet senare kom också två andra teorier om de problem, 

vilka börsen brottas med: asymmetrisk information och adverse selection. 

3.1. Modern Portföljteori 

Fördelen och förståelsen bakom diversifiering påvisade Markovitz (1952). Det 

var existensen av två typer av risk som klargjorde detta. Den systematiska och 

osystematiska risken. I den osystematiska risken inbegrips risken att ett företag 

avviker från det förväntade, härrört från specifika händelser, obundet av 

marknaden i sin helhet. Den systematiska risken är istället den 

marknadsmässiga risken, vilken alltid existerar, oavsett hur väl det enskilda 

företaget sköter sig. Det vill säga att för Ericsson, om deras marknadsföring 

alternativt deras forskning och utveckling misslyckas mot konkurrenterna eller 

att deras finansavdelning spekulerar bort en stor del av det egna kapitalet, är 

den osystematiska risken. Skulle också hela telekombranschen drabbas av en 

kris, benämns också det, som den osystematiska risken. Däremot, när hela 

ekonomin påverkas, exempelvis vid höjda räntor, recession, oljekriser, 

naturkatastrofer eller ett allvarligt krig är det den systematiska risken. 

Det Markovitz (1952) sedan bevisade, matematiskt, när man diversifierade sin 

portfölj, istället för att bara äga Ericssonaktier och istället köpte flera aktier i 

olika branscher, försvann den företagsspecifika risken, vilken investeraren 

ändå inte fick betalt för. Utan den enda riskpremien investeraren fick betalt för 

var den systematiska risken, vilket en investerare alltid är utsatt för. Då 

kostnaden förr, för att handla med aktier var hög visade det sig att fonder var 

ett bra sätt att diversifiera sig till en låg kostnad. 

Risken mäts som volatiliteten hos en aktie och är standardavvikelsen på 

instrumentets logaritmiska avkastning, givet av en enhets variation över en 

specifik tidpunkt (Hull 2010). 
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3.2. Capital Asset Pricing Model 

Teorin om capital asset pricing model (CAPM) är en fortsättning på modern 

portföljteori, utvecklad av Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966). 

Den visar vilken riskpremie en tillgång bör ge för den systematiska risk 

investeraren tar på sig, dvs. vad bör avkastning vara för en given tillgång i en 

diversifierad portfölj. Modellen är byggd kring kapitalmarknadslinjen, ett linjärt 

samband mellan den riskfria räntan och den förväntande avkastningen hos 

marknadsportföljens. Dessvärre gäller CAPM bara under vissa antaganden 

såsom att alla människor är lika förutom rikedom och riskaversion, antalet 

investerare är många med en liten del av den totala investerbara summan 

pengar och när de handlar påverkar inte det tillgångens pris. Vidare planerar 

alla investerare att hålla tillgången en identisk period och ignorerar allt som 

händer därefter, investeringar är avgränsade till enbart aktier och obligationer 

och alla kan låna eller låna ut till den riskfria räntan. Marknaden ska också vara 

friktionsfri, dvs. att det inte kostar något att handla och investerarna är 

rationella och följer modern portföljteori (Bodie et al. 2009). 

3.3. Den effektiva marknadshypotesen 

Den tredje teorin, den effektiva marknadshypotesen, formulerades efter 

Kendalls (1953) arbete om aktiepriser. Han försökte, med hjälp av statistik, 

förutsäga aktiernas prisrörelser. Istället fann han, att aktiepriset rörde sig 

slumpmässigt, dvs. vad som kallas för en random walk. Förklaringen är den 

effektiva marknadshypotesen. Den säger att all information som är tillgänglig 

för marknaden, vilken potentiellt kan förutsäga det framtida priset, är, i varje 

givet tillfälle, redan reflekterat i aktiens pris. Endast ny information kommer 

ändra priset och vad den informationen kommer att innehålla är oförutsägbart. 

Om informationen inte var oförutsägbar skulle inte heller informationen vara 

ny information och således redan inkorporerad i aktiepriset (Bodie et al. 2009). 

3.4. Asymmetrisk information 

Problemet med aktiemarknaden är den asymmetriska information marknaden 

ständigt oroas över. I ett företag finns en det en skillnad mellan den 

information ledningen och aktieägarna innehar. Informationen är inte lika 

fördelad, ledningen vet betydligt mer om företaget än aktieägarna. Att det 

förehåller sig så, ligger till grund för den konkurrens som föreligger en 

marknadsekonomi, där bl.a. viktiga strategiska beslut, produktutveckling och 

försäljningssiffror försöker hemlighållas från konkurrenterna. Denna 
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information behövs för att kunna värdera företaget korrekt, men ifall 

informationen hade delgivits aktieägarna hade då konkurrenterna kunna 

införskaffa sig en liten aktiepost och kommit över den viktiga informationen. 

Således, vet bara ledningen det sanna värdet på företaget. Detta problem, för 

marknaden, kan leda till en sammanslagen jämvikt för företagens värde. Se 

tabell 3 (Ogden et al. 2002). 

 

Tabell 1 - Sammanslaget marknadsvärde 

  
Marknadsvärde 

 
Företag Verkligt värde 

Sammanslagen 
jämvikt 

Delvis separerad 
jämvikt 

Separerad 
vikt 

A 1 000 600 800* 1 000 

B 800 600 800* 800 

C 600 600 800* 600 

D 400 600 300** 400 

E 200 600 300** 200 

Genomsnitt 600 600 600 600 
*Marknadsvärdet reflekterar genomsnittet av företag A, B och C:s verkliga värde. 

** Marknadsvärdet reflekterar genomsnittet av företag D och B:s verkliga värde. 

Problemet påverkar kvalitén hos företagens aktier som tabell 3 visar, där 

företag A och B får ett lägre värde medan D och E får ett högre värde. Detta 

på grund av att aktiernas kvalité påverkas av den information som finns  

tillgänglig och är informationen inadekvat, dvs. en låg informationseffektivitet, 

blir det svårare för marknaden att reflektera företagets verkliga värde i 

aktiepriset (Ogden et al. 2002). 

3.5. Adverse Selection 

Ett annat problem med asymmetriska informationen är att den kan leda till 

adverse selection. Adverse selection innebär, att eftersom det kan existera en 

falsk jämvikt på en marknad, nyttjar, de som vet det sanna värdet, möjligheten 

att tjäna på den falska jämvikten. Således kommer de informerade att vara de 

enda som agerar på denna marknad eftersom de andra inte har samma 

förutsättning att lyckas. Detta leder till att marknaden kollapsar. I tabell 3 

skulle exempelvis de som visste det sanna värdet bara köpa aktie A och B 

(värdet är högre än marknadsvärdet) och blanka aktie D och E 

(marknadsvärdet är högre än det verkliga värdet) (Ogden et al. 2002).  
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3.6. Marknadens mikrostruktur 

En teori inom finansmarknaderna är hur själva processen av handeln går till 

och kallas för marknadens mikrostruktur. Den innefattar bland annat 

prisbildning, marknadsstrukturen och designproblem och information och upptäckt 

(Madhavan 2000). 

Prisbildningen av en aktie är processen där marknaden försöker inkorporera 

ny information i priset av aktien. En hypotes, kallad kostnad för handel-hypotesen, 

menar att prisbildningen först sker på marknader där kostnaden för handel är 

som lägst. I kostnad för handel ingår courtage och köp-sälj spridningen (Choy 

& Zhang 2010). Marknadsstrukturen och designproblem fokuserar på den 

påverkan olika beslut och lagar har på likviditeten och marknadens kvalité men 

också infrastrukturen kring handeln. Information och upptäckt behandlar hur 

investerare agerar och hur de blir påverkade av ny information som tillkommer 

marknaden (Madhavan 2000).  

3.7. Likviditet 

Vid sparande i en bank ges ofta en ränta på det sparade kapitalet. En av 

anledningar är att det finns ett värde i pengarnas likviditet, dvs. att pengar är 

något som kan väldigt lätt omvandlas till önskat inköp. I detta, att pengarna 

har ett inneboende värde av samhällets syn på pengar ges därför en ränta till 

den som väljer att avstå från möjligheten att inneha denna likviditet. Desto 

längre tid pengarna utlovas att inte använda brukar leda till en högra ränta. 

Detta kan t.ex. ses i räntebanan för Swedbanks Fasträntekonto, se figur 1.  

 
Figur 1 - Swedbank Fasträntekonto 
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Likviditetens värde gäller också för aktiemarknaden. En studie gjord av Silber 

(1991) på restricted shares5, vilka inte kunde säljas förrän efter två år på den 

öppna marknaden, visade sig ge en rabatt på 33,75 procent mot de aktier som 

handlades på börsen. En annan studie av Amihud & Mendelson (1986) 

undersökte också likviditetens påverkan på en aktie men genom skillnaden på 

köp- och säljkurs. De fann att desto högre spridning på köp och sälj, desto 

högre var den genomsnittliga avkastningen då en hög spridning visar på en låg 

likviditet. Likaså visade det sig att, precis som fasträntekontots räntebana, var 

den genomsnittliga avkastningen högre vid en längre tidshorisont på 

investeringen. 

3.8. Kvalitén hos en aktie 

En akties beskaffenhet kan mätas i många olika mått. Ett exempel är den 

tidigare nämnda asymmetriska informationen. Tre andra mått är float,  

omsättning och köp-sälj spridningen.  

Floaten kategoriseras som ett företags aktier vilka är potentiellt aktivt 

handlade. De aktier som är aktivt handlade beräknas utifrån den totala 

utestående mängden aktier subtraherat med de aktier ägda av insiders och 

investerare med mer än fem procent av totala innehavet. Är floaten liten kan 

investerare uppleva en känsla av ett informationsunderläge mot de som äger 

en stor post i bolaget (Ogden et al. 2002).  

Omsättning är en kvot av de antal handlade aktier, under en specifik period, 

mot den totala mängd aktier utstående. Eftersom asymmetrisk information 

kan minska lusten att handla i en aktie visar kvoten på marknadens intresse i 

att handla i en aktie (Ogden et al. 2002). 

Stoll (1989) skriver att det tredje måttet, som är köp-sälj spridning, innehåller 

tre komponenter: lagerkostnad, processkostnad och adverse selectionkostnad. Den 

sistnämnda kan förklaras att på börsen finns det dealers som  köper och säljer 

aktier. De ser till att marknaden fungerar och kallas också för market makers. 

Vad de gör i praktiken är att de ser till att det finns en köpare och säljare av 

aktier. Anledningen till spridningen är att dealersen inte vet vilka säljare 

alternativt köpare som handlar. Handlarna, enligt teorin, delas upp i två 

kategorier: likvidetshandlare, som bara handlar för att sköta sina portföljer och 

informerade handlare, vilka handlar på privat information som ännu inte nått 

marknaden och således ej inkorporerats i aktiepriset. Eftersom dealern inte vet 

                                                 
5
 Aktier vilka inte kan säljas innan vissa utställda kriterier är uppfyllda.  
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om det är likviditetshandlaren eller den informerade handlaren som handlar 

måste dealern sätta en spridning på köp-sälj så att den förväntade avkastningen 

på handeln med likviditetshandlare, åtminstone blir orsak till förväntade 

förluster av handeln med den informerade handlare. Detta gör att köp-sälj 

spridningen beror på hur stor del av handeln som utgörs av likviditetshandlare 

i förhållande till informerade handlare. Det farliga, eller missgynnande för 

marknaden, är ifall handeln utgörs till stor del av informerade handlare för då 

måste dealerna sätta en större spridning och eftersom köp-sälj spridningen är 

en kostnad för likviditetshandlarna leder de till att de minskar sin handel 

(Ogden et al. 2002). 

Spridningen kan beräknas på följande vis:    

                        
        

            
      (Eq. 3.1) 

3.9. Upplevd risk 

En typ av risk, vilken är svårmätt, är förtroendet för de finansiella 

marknaderna. Redhead (2011) kallar det för upplevd risk och menar att det är en 

risk en privat sparare upplever gentemot sin ekonomiska rådgivare, finansiella 

institutioner och finansiella instrument, såsom aktier där också den största 

upplevda risken förnimms. 

Utifrån den privata spararens perception av en upplevd risk och misstro mot 

börsen finns det både en rationell och irrationell anledning till oro. De 

rationella orsakerna är de bubblor och börskrascher som ständigt drabbar 

aktiemarknaderna. Hirshleifer (2001) skriver att investerare har lätt för att ta 

efter andras beteenden, kallas för herding, där investerarna likt fåren går i grupp. 

Det som händer är att de upplever en säkerhet och trygghet i andras 

beteenden och litar på deras omdömen. På börsen kan detta leda till att en 

investerare följer andras beslut och negligerar sitt eget omdöme och den 

privata informationen. Därför är det lätt att köpa samma aktier som andra för 

tillfället köper. Redhead (2011) menar att en investerare ser att andra köper en 

aktie och tar det som information att aktien är på väg upp och agerar på den 

informationen. Likaså om en aktie börjar säljas så uppfattar folk det som 

information att aktien är på väg ned. Detta beteende kan leda till högre 

svängningar på börsen och är inte baserad på relevant information. Teorin 

kallas för positiv feedback handel. Detta skulle också styrka Keynes (1936) analogi 

om prisfluktuationer på börsen. Analogin är en skönhetstävling där du inte ska 
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rösta på vem du tycker är snyggast utan på vem du tror de andra tycker är 

snyggast. 

De irrationella orsakerna som råder är det finns tendenser till att köpa efter att 

börsen har gått upp och sälja efter att den har gått ner (Redhead 2011). T.ex. 

fann Karceki (2002) att mellan januari 1984 och september 1996 var det 

genomsnittliga inflödet till amerikanska fonder åtta gånger högre i 

"bullmarknad" än mot "bearmarknad". Anledningen till detta kan vara att när 

börsen går ner minskar toleransen och attityden för risk. Exempelvis, efter 

börskraschen 1987, minskade risktoleransen avsevärt. 

3.10. Dark Pools 

Dark pools är en handelplats utanför börser och handelsplatser där, för att 

undvika priseffekten, aktieägare säljer och köper anonymt sina aktier. Det är 

ofta stora institutionella ägare som handlar här. Ett problem är att en stor del 

av de aktier som är tillgängliga att handla med försvinner från marknaden. 

Handeln bidrar inte heller till prisbildningen (Ganchev 2010). 
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4. Tillskansa och avyttra aktier 

Att handla med aktier i Sverige är något relativt lätt. Det är en öppen handel 

där ingen är exkluderad och alla har möjligheten att tillskansa sig en aktie i ett 

publikt aktiebolag. I Sverige finns det två börser och fyra handelsplatser att 

handla på (Sveriges Riksbank 2011). Se tabell 1, där de två förstnämnda är 

börser. 

Tabell 2 - Börser och handelsplatser 

       Antal bolag Marknadsvärde mkr 

NASDAQ OMX Stockholm 258 
 

4230 
 NGM 

  
22 

 
2 

 Aktietorget 
 

130 
 

8 
 First North 

 
99 

 
26 

 NGM MTF 
 

18 
 

1 
 Burgundy* 

  
- 

 
-   

Total     527   4267   
Burgundy erbjuder bara handel. 

Eftersom aktier är en del av ett företag och aktien i sig avspeglar bara en 

fraktion av företagets totala värde. I aktiens egen beskaffenhet finns inget som 

kan skapa eller producera. Själva skapandet av en aktie har en engångskostnad, 

därefter existerar aktien och inga andra kostnader går att tillföra till aktien. Det 

gör att en aktie, som produkt eller tjänst, särskiljer sig från andra produkter 

och tjänster. Likaså blir det då också en skillnad på den kostnad att förskaffa 

en aktie. Ogden et al. (2002) delar kostnaden upp i tre komponenter när man 

handlar med en aktie: courtageavgift, priseffekt och köp-sälj spridning. De tre 

kostnadskomponenterna kan hämma viljan att handla med aktier. 

Courtaget är den kostnad aktiemäklaren tar för att exekvera orden. Nuförtiden 

finns det flera aktiemäklare och courtageavgiften har genom historien gått ner. 

Se tabell 2 för exempel på dagens mäklaravgifter (Finansportalen 2012). 
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Tabell 3 - Courtage 

Bank Minimicourtage Courtage 

Avanza 9,00 kr 0% 

Nordnet Direkt 9,00 kr 0,15% 

Aktieinvest 29,00 kr 0,08% 

Nordnet 39,00 kr 0,03% 

Handelsbanken 99,00 kr 0,09% 

Mangold 49,00 kr 0,04% 

Swedbank 59,00 kr 0,03% 

Saxo Privatbank 59,00 kr 0,04% 

SEB 69,00 kr 0% 

Skandia 69,00 kr 0,03% 

Danske Bank 79,00 kr 0,10% 

Länsförsäkringar 99,00 kr 0,09% 

Nordea 99,00 kr 0% 
 

Detta är ett exempel och beror helt på vad du väljer för typ av depå, vilket bör, 

rationellt, grundas på hur många affärer du gör på ett år, vilken genomsnittlig 

storlek per affär och depåns storlek (Finansportalen 2007). 

Det kan t.ex. jämföras med vad courtaget hos Nordea var innan 2009, där 

varje affär kostade 0,5 procent med ett minimum på 250 kr (Mellqvist 2009).. 

Enligt Niklas Skanåker, före detta  VD på Avanza Bank, menar att nu går det 

inte att sänka courtagen mer innan det sker förändringar hos 

Värdepapperscentralen och Nasdaq OMX Stockholm (Axelsson 2008). 

Den andra kostnaden, priseffekten, är påverkan på aktiepriset vid en 

försäljning: priset sjunker, eller köp: priset ökar (Ogden et al. 2002).  

Köp-sälj spridningen är den sista komponenten och visar på skillnaden mellan 

köp- och säljkursen, vars skillnad innebär att om du köper en aktie nu och vill 

direkt efter sälja den, kommer det att kosta (Ogden et al. 2002). Det är genom 

denna process som aktiepriser rör sig upp och ner. I tabell 3 illustreras ett 

påhittat exempel av köp- och säljkurser. Där visas att just nu är köp-sälj 

spridningen 2 kronor. 
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Tabell 4 - Exempel av köp-sälj spridning 

Aktie A 
    

 
         Köp 

 
         Sälj 

       Antal          Pris            Pris       Antal 

5 000 100 
 

102 3 000 

3 000 99 
 

102,5 2 000 

7 000 97 
 

103 4 000 

8 000 96,5 
 

106 9 000 

9 000 96 
 

107 20 000 
  

För att förstå processen bakom hur själva handeln går till illustreras detta 

genom ett exempel: Person X sitter hemma vid sin dator. Han har bestämt sig 

för att tillskansa sig Ericsson aktier för ett värde av 30 000 kronor eftersom de 

igår gick ner 3 procent och han tror på deras framtid. Klockan är 09.00 och 

börsen har precis öppnat. Han loggar in på sin Nordnet-depå och söker efter 

Ericssons B-aktie. Där ser han att senast betalt är 60 kr men köparna ligger på 

59,95 och säljarna på 60. Eftersom han har litet mer än 30 000 kronor tänker 

han att om han lägger en köporder nu på 60 kronor får han 500 aktier för 30 

000 kr plus courtageavgiften på 39 kr. Han trycker på köpknappen och bara 

någon sekund senare ser han att han har 500 Ericsson B-aktier i sin portfölj. 

Vad som hände när han tryckte på köp var att Nordea lät en algoritm söka på  

Burgundy och Nasdaq OMX Stockholm efter det lägsta priset på Ericsson B-

aktie och köpte sedan den posten åt X. 

4.1. Den individuella spararen 

Eftersom uppsatsen kretsar kring den individuella spararen måste vi också 

tillskriva denna vissa karaktäristika, en operationalisering av begreppet den 

individuella spararen. Följande anser vi vara en individuell sparare: det är en 

person som, beroende på ålder, inkomst, livssituation och framtida mål sparar 

pengar till exempelvis pension, bostad, bil eller mindre saker. Tidshorisonten 

på sparandet är ofta långsiktigt men också med en vilja till likviditet. Den 

individuella spararen är inte någon som dagligen, med olika typer av mått, 

kontrollerar sin risknivå, ofta byter position eller berörs av sekundsnabba små 

förändringar i aktiepriset och handlar på prisdiskrepanser. 
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5. Beskrivning av högfrekvenshandel 

5.1. Vad är robot-, högfrekvens- och algoritmhandel? 

De senaste decennierna har marknaden för aktier och andra instrument 

övergått till att skötas elektroniskt och automatiserat. En övergång från 

mänskliga handlare till datorer. I samband med allt kraftigare och avancerade 

datorer, en mer utbildad och kompetent programmeringspersonal och otroliga 

kommunikationsmöjligheter har det skapat nya verktyg för investeringsbeslut, 

exekvering av order och riskhantering. (International Organization of 

Securities Commissions [IOSCO] 2011). Det är detta som ligger till grund för 

algoritm-, högfrekvens- och robothandel. Men vad är det? 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) skriver, 

i deras konsultationsrapport, att algoritmhandel inte är något nytt fenomen, 

det har existerat i många år. Sveriges Riksbank [RB] (2011) och International 

Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) definierar 

algoritmhandel som när handelsstrategier bestäms av datorer med hjälp av 

matematiska formler. De algoritmer som blir använda idag, i finansiell handel, 

har genomgått en snabb utveckling det sista decenniet. Konsultations-

rapporten skriver vidare att handlarna har haft fördel av att använda sig av allt 

mer komplexa, bredare och varierande algoritmer. En simpel algoritm behöver 

bara innehålla ett fåtal regler eller instruktioner för att lägga en order på den 

finansiella marknaden. Enligt International Organization of Securities 

Commissions [IOSCO] (2011) brukar oftast algoritmerna ta i beaktande tre 

variabler: pris, tid och kvantitet. Med hjälp av algoritmhandeln, skördar 

handlarna många fördelar, såsom att de minimerar priseffekten. 

Handeln med finansiella instrument har de senaste årtiondena genomgått 

många förändringar där den har blivit mer automatiserad. International 

Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) förklarar att det är 

ett resultat av att de flesta finansiella marknader följt den teknologiska trenden 

och adapterat sig till en elektronisk orderbok och lämnat handeln mellan 

människor på golvet. Med en mer utvecklad teknologi i marknadens 

mikrostrukturer finner de att resultatet av denna utveckling är en ökad 

snabbhet av handeln och en möjlighet till att använda sig av mer komplexa 

marknadsstrategier effektivt. 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) skriver 

sedan i sin rapport att högfrekvenshandeln har vuxit fram från de fördelar den 
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teknologiska revolutionen erbjudit och kommit högfrekvenshandeln till gagn  

genom möjligheten till komplexa handlingsstrategier på de finansiella 

marknaderna. Högfrekvenshandeln (HFT) är känd för att ha en mängd olika 

strategier. International Organization of Securities Commissions [IOSCO] 

(2011) jämför HFT mot algoritmhandel eftersom de också använder sig av 

algoritmer för att lägga order. Dock understryker de att all algoritmhandel inte 

kan kallas för HFT. Både International Organization of Securities 

Commissions [IOSCO] (2011) och Sveriges Riksbank [RB] (2011) definierar 

att den stora skillnaden mellan HFT och algoritmhandel är i den hastighet en 

order läggs. Kommissionen skriver att HFT inte behöver en sekund för att 

lägga en order utan det räcker med en millisekund, med den senaste 

teknologiutvecklingen, att analysera marknaden, besluta lämplig handelsstrategi 

och lägga ordern. 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) menar 

att det finns signaler på att högfrekvenshandeln har varit aktiva på den 

amerikanska aktiemarknaden sedan 2000. Det är först nu på senare år den har 

blivit en signifikant del av omsättningen på finansiella marknader. 

Högfrekvenshandeln har gynnats av tillkomsten av möjligheten att handla på 

flera handelsplatser, lägre tick-size och prismodellen market-taker. Market-

taker beskrivs, av International Organization of Securities Commissions 

[IOSCO] (2011), som en modell där skaparen av likviditet ges en rabatt och 

den som gynnas av likviditeten får lov att betala en avgift. 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) har 

tillskrivit  högfrekvenshandeln (HFT) sex karaktäristika. 1: HFT tar fördel av 

sofistikerad teknologi vilka är baserad på olika strategier som exempelvis 

market making och arbitrage. 2: HFT är i högsta grad ett kvalitativt verktyg 

som använder sig av algoritmer för att analysera marknader och bestämma 

bästa tillämpbara handelsstrategi för att minimera handelskostnaden och 

exekvera ordern. 3: HFT har en hög daglig omsättning och en hög vikt av 

lagda order mot avslut. 4: HFT använder sig av kortsiktiga strategier. I slutet 

av dagen strävar de för att ha en nollposition för att inte exponeras mot någon 

risk över natten. Den generella positionen hålls inte längre än några sekunder. 

5: Proprietary firms6 är de som i huvudsak använder sig av HFT. 6: HFT är 

känslig för latens.  

                                                 
6
 Proprietary firms är företag som handlar för sin egen räkning och inte på kundens begäran. 
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För att tjäna pengar på högfrekvenshandelns strategier är det viktigt att man 

ligger före sina konkurrenter och är först med att se möjligheten innan de 

andra gör det. För att kunna göra det, drar högfrekvenshandeln fördel av 

direkt elektronisk access och samlokaliseringstjänster enligt International 

Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011). Vidare nämner de 

att det viktigaste för högfrekvenshandeln att exekvera order fort och 

portföljens omsättning. Vinsterna kommer ifrån små prisskillnader vilket 

innebär att de är beroende av en stor handel med många avslut. För att kunna 

agera på dessa små prisskillnader måste de använda sig av de senaste 

framgångarna i statistik och ekonometrisk teknologi. Därför används 

algoritmer för att kunna analysera marknaderna och använda sig av lämplig 

strategi för att lägga en order. 

Högfrekvenshandeln är aktiva i olika grad på olika finansiella marknader. 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) skriver 

att de marknader med robust infrastruktur, likvid och transparent, speciell 

prissättning (ex. market-taker modellen) och små tick-sizes är mer attraktiva 

för HFT och korrelerar positivt med HFT. 2010 svarade HFT för 56 procent 

av USA:s aktiehandel mot 21 procent i 2005. I Europa hade HFT 9 procent av 

handeln 2007 och 38 procent 2010. 

I den engelsktalande litteraturen används inte uttrycket robothandel. Utifrån 

vår egen diskursanalys går det istället att se benämningen robothandel som ett 

samlingsnamn för handel som sköts av robotar, oavhängigt dess syfte. De tre 

begreppen går då att sammanfatta på följande vis: HFT är en gren sprungen ur 

algoritmhandel medan robothandel är ett samlingsnamn för de båda. Se figur 

1. 

 
Figur 2 - Algoritm- Högfrekvens- och Robothandel 

Algoritmhandel 

Robothandel 

Högfrekvenshandel 
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5.2. Strategier 

Enligt  International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) 

är många av HFT:s strategier inte nya för de finansiella marknaderna, men 

sättet HFT kan använda sig av strategierna är nya. Det som är gemensamt för 

alla strategierna är att de försöker dra fördel av små prisskillnader och en hög 

omsättning av kapitalet. Kommissionen har valt att dela upp strategierna i tre 

kategorier: market making, arbitrage och riktad strategi. 

5.2.1. Market Making 

Market making strategin innebär att ständigt, när börsen är öppen, lägga 

passiva köp-sälj order7 för att erbjuda likviditet till andra deltagare på 

marknaden. På detta tjänar HFT spridningen på köp-sälj och med market-

taker avgiften erbjuder detta en ännu större vinst för HFT-handlaren. Vissa 

HFT-företag är dessutom registrerade som market makers, men de flesta 

agerar som informella tillhandahållare av likviditet, men då utan möjligheten 

att tjäna på att vara en officiell tillhandahållare av likviditet. International 

Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) finner att handlad 

volym visar att HFT är signifikanta i skapandet av likviditet och 

prisbildningen. De har dessutom börjat ersätta tidigare market makers. 

Strategin lever på låg latens eftersom att tillhandahålla likviditet kommer med 

en risk med att hålla tillgången över en längre tid. Marknadsrisken kan 

minimeras genom att justera order kontinuerligt för att stämma överrens med 

ny information eller bara för att ändra lagret. Market making strategin 

kännetecknas också av många avbrutna order som resulterar i en hög vikt av 

lagda order mot avslut för att kunna vara en effektiv strategi. 

5.2.2. Arbitrage Strategi 

Enligt kommissionen kretsar arbitrage strategin kring att göra vinst på 

prisdiskrepanser. Denna prisdiskrepans eller prisskillnad finns emellertid bara 

mellan ett instrument som går att handla med på flera olika handelsplatser, 

mellan ett index och den underliggande korgen av värdepapper och mellan 

relaterade instrument. Strategin bygger också på att analysera historisk 

statistiska relationer mellan värdepapper och finna statistiska avvikelser och 

sedan handla på dessa. International Organization of Securities Commissions 

[IOSCO] (2011) kommer också fram till att strategin har en positiv effekt på 

                                                 
7
 En passiv order är att inte köpa eller sälja till det pris som redan existerar utan att de andra jagar 

din kurs du lägger ut ordern på. 
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marknader genom att de eliminerar prisinkonsekvenser och på så sätt 

förbättrar priseffektiviteten. Dessvärre bidrar inte detta med likviditet utan 

istället konsumerar den. 

5.2.3. Riktad Strategi 

Denna strategi bygger på att förutspå små prisförändringar, dag till dag. 

International Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) skriver 

att HFT, för att använda sig av denna strategi, måste analysera 

makroekonomiska nyheter, pressmeddelanden från företag och 

industrirapporter för att på så sätt kunna estimera dess påverkan på aktiepriser. 

Med detta, över tid, försöker de sedan finna mönster för att estimera hur priset 

kommer att röra sig efter att ny information tillkommer marknaden. Vidare 

skriver kommissionen att strategin också kan försöka finna dold efterfrågan på 

likviditet, på finansiella marknader. Därefter försöker HFT att driva priset mot 

en gömd köp- eller säljintresse av större kvantiteter. 

5.3. Tidigare forskning 

5.3.1. HFT och Marknadens Kvalité 

Det har ännu inte gjorts många studier kring vilka effekter HFT har på de 

finansiella marknaderna. Brogaard (2010) undersökte effekten av HFT på den 

amerikanska aktiemarknaden med hjälp av en databas tillhandahållen av 

Nasdaq OMX. Utifrån sin analys drog han slutsatsen att HFT tenderar att 

gynna en prisåterföring, dvs. att man köper efter att priserna har gått ner och 

säljer efter att priserna har gått upp. Han fann också att HFT även var kvar på 

marknaderna även under tuffa tider. HFT var också en viktig del i 

prisbildningen. Genom en hypotetisk väg, där han delade upp vägen med HFT 

och utan, fann han att utan HFT var marknaden mer volatil än om HFT var 

närvarande. 

5.3.2. Algoritmhandel och likviditet 

Hendershott et al. (2011) genomförde en undersökning efter att New York 

Stock Exchange införde automatiserad köp-sälj kurser år 2003, vilket var en 

förändring på marknadens mikrostruktur och ökade aktiviteten av 

algoritmhandel. Undersökningen såg på huruvida algoritmhandeln ökade 

likviditeten. Deras slutsats blev att så också var fallet, men de fann också 

information om att köp-sälj spridningen minskade och minskad adverse 

selection. 
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5.3.3. Finansinspektionens rapport 

Den svenska Finansinspektion [FI] 2012 har undersökt algoritmhandeln och 

HFT påverkan på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen är utformad 

som en enkät, vilken har skickats till banker och institutionella investerare. 

Den upplevda risken med närvaron av HFT visar sig vara mindre än 

förväntad. Deltagarna menar att effekterna från den är begränsad. Däremot 

tycker de att likviditeten har förändrats och att marknaden har blivit mer 

volatil, men att det inte bara kan sägas bero på bara HFT utan flera faktorer. 

De flesta har också accepterat närvaron av HFT och är inte oroade över 

framtiden, förutom för en sak. Att de manipulativa strategier HFT kan 

använda sig av, med så pass många order och avslut, att det inte går att avslöja 

illegala strategier. De säger också att Dark Pools har ökat. 

5.4. Flash Crash 

Den 6 maj 2010 är datumet för den händelse som kom att kallas för Flash 

Crash. Börsen var tyngd av en grekisk skuldkris, osäkerheter om valet i 

England och kommande rapporter om jobbstatisken i USA. Vad som hände 

var att Dow Jones Industrial Average föll hela 9,16 procent på kort tid för att 

sedan vid stängning ha återhämtat sig till en nedgång mot föregående dag på 

3.2 procent. Det har inte kunnat gå att förklara vad som orsakade den stora 

förändringen i enskilda aktier, den oproportionerliga effekten på börshandlade 

fonder och raset som sedan kort därefter återhämtade sig. Aktierna Protector 

& Gamble, Accenture och Boston Beer blev hårdast drabbad av kraschen. 

Protector & Gamble öppnade dagen på $61,91 och var som lägst ner på 

$39,37 för att vid stängning vara tillbaka på $60,75 vid stängning. En annan 

aktie, Sotheby´s, gick istället upp från $33 till $100 000 för ett ögonblick. 

Dessa klart märkliga och felaktiga kursrörelser kom börserna gemensamt 

överrens om att annullera. Tidpunkten för detta var handeln mellan klockan 

14.40 och 15.00 (Betancourt et al. 2011). 

Enligt Broogard (2010) började medierna, en kort tid efter händelsen, skylla på 

HFT för att ha varit orsaken till att ha drivit ned marknaderna medan andra 

medier skyllde på att HFT hade dragit sig ur marknaden. Finansinspektionen 

[FI] (2011) fastställer att anledningen till Flash Crash var att en aktiefond skulle 

sälja en stor position indexterminer med hjälp av en dator specialiserad på 

algoritmhandel. Vad som hände var att algoritmen inte tog hänsyn till pris eller 

tid utan fokuserade enbart på volym. Detta ledde till en kraftig säljpress på 
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indexterminen och det, så småningom, spred sig till aktiemarknaden och ledde 

till Flash Crash, 6 maj 2010.  

En till förklaring, av Kirilenko et al. (2011), menar att HFT förvärrade 

situation i prisrörelserna nedåt. Detta eftersom HFT startade med att köpa 

kontrakt från fundamentala säljare men övergick sedan till att sälja kontrakten 

och började då konkurrera med de fundamentala säljarna om likviditeten. 

Dessutom köpte och sålde HFT kontrakt mellan varandra och det skapade en 

hot potato8 effekt tills fundamentala köpare kom in och tog bort kontrakten från 

marknaden på grund av de fallande priserna. 

  

                                                 
8
 Hot potato är ett uttryck inom ekonomi när man försöker spendera sina pengar så fort som möjligt 

pga. av inflation. Man vill bli av med saken nu hellre än senare. 
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6. Analys 

För att ta reda på om aktiemarknaden har förändrats med en ökad aktivitet av 

högfrekvenshandel har vi valt att dela upp analysen i tre delar: Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap, en uppdelning som redan finns på Nasdaq OMX 

Stockholm beroende på företagens börsvärde. Anledningen är att vi tror det 

kan finnas skillnader på de olika listorna. Eftersom det är över 250 bolag har vi 

valt att göra ett slumpmässigt urval på 20 aktier per lista. Detta gjordes genom 

att randomisera en siffra mellan 1-10 000 i Excel till vart företag och valde sen 

de 20 aktierna med lägst tal, för respektive lista. I varje lista tog vi bort de 

aktier som inte hade aktiedata från och med första januari 2006, förutom BE 

Group vilken börjar i november 2006, vilket vi anser att vara tillräckligt. 

För att kunna skönja om det skulle vara någon förändring med en ökad 

aktivitet av högfrekvenshandel på den svenska aktiemarknaden har vi valt att 

jämföra två perioder mot varandra. Period 1 är från första januari 2006 till sista 

december 2009 medan period 2 innefattar aktiedata från första januari 2010 till 

slutet av april 2012. Enligt vår information är period 1 utan en stor aktivitet av 

högfrekvenshandel på den svenska aktiemarknaden medan period 2 har en 

större aktivitet av högfrekvenshandel. Detta styrks av International 

Organization of Securities Commissions [IOSCO] (2011) och en paneldebatt 

på Nasdaq OMX Stockholms huvudkontor den 24 mars. En annan del med de 

två perioderna är att båda har drabbats av två ganska allvarliga kriser och er 

från vårt avsende lika drabbade av finansiell uro. Period 1 drabbades av 

finanskrisen 2008 och period 2 utsattes för den europeiska skuldkrisen 2010. 

Vi har valt att studera fem olika aspekter och volatiliteten jämförs för Large 

Cap (vår sekundärdata ger oss bara möjligheten att studera dessa aspekter) för 

att se om aktiemarknaden har ändrats mellan period 1 och period 2. Om det 

visar sig vara skillnader har vi använt oss av ett hypotestest, beskrivet i 

metodkapitelet 2.4, för att se om skillnaderna är signifikanta för var lista. 

Den första aspekten är den genomsnittliga månatliga köp-sälj spridningen. 

Den bestämmer kvalitén på en aktie och vid en ökad mängd likviditetshandlare 

är det möjligt att spridningen minskar. Vi tror att HFT ökar mängden 

likviditetshandlare och bör därför påvisa en skillnad mellan period 1 och 

period 2.  

Den andra aspekten är prisdifferensen mellan dagens lägsta och högsta kurs 

under dagen vilket vi delar med dagens genomsnittskurs. Detta visar aktiens 
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prisintervall under dagen och är av intressant eftersom det visar hur mycket 

den dagliga kursen kan ändra sig. Högfrekvenshandel kan tänkes att ha en 

lugnande effekt på prisförändringar under en dag. 

Tredje aspekten är den genomsnittliga dagliga avsluten för en aktie. Detta är av 

intresse eftersom det visar aktiviteten av handeln i en aktie. Detta är en aspekt 

vi tror ska ha en stark ökning eftersom högfrekvenshandels strategier satsar på 

många avslut och en stor omsättning av portföljen. Det ska dock inte 

förglömmas att faktorer som lägre kostnader och slopade börsposter också 

kan bidraga till en ökning i de dagliga avlsut för en aktie. 

De sista aspekterna är aktiernas dagliga genomsnittliga omsättning och volym. 

Den dagliga volymen är totalt antal aktier som blivit handlat med under dagen 

och den dagliga omsättningen är värdet på volymen gånger priset. Detta är 

aspekter som vi tror kan vara interessant att se på i relation till de andra 

aspekterna for att kunna se en helhet av aktiemarknaden. Det kan också ge en 

indikation på hur attraktivt det är att handla på det aktiemarknaden.  

Dagsvolatiliteten har vi undersökt för att se hur risken har förändrat sig mellan 

de två perioderna. För att se detta har vi, med stöd av modern portföljteori,  

lagat en lika viktad fiktiv portfölj för Large Cap under de två utvalda 

perioderna. Det är av interesse för att se risken av hur mycket en portfölj kan 

ändra sig i värdet från dag till dag, då man kan få en indikation på stabiliteten 

på aktiemarknaden. 
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6.1. Large Cap 

Tabellen visar hur köp-sälj spridningen har förändrat sig från period 1 till 

period 2. 

 
Tabell 5 - Large Cap köp-sälj spridning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ABB 0,257% 0,105% -0,152% 

AstraZeneca 0,155% 0,075% -0,080% 

Atlas Copco B 0,351% 0,156% -0,195% 

Autoliv 0,241% 0,125% -0,116% 

Electrolux 0,307% 0,128% -0,179% 

Fabege 0,449% 0,247% -0,201% 

Getinge B 0,340% 0,130% -0,210% 

Holmen B 0,301% 0,167% -0,135% 

Hufvudstaden A 0,691% 0,273% -0,418% 

Industrivärden C 0,438% 0,322% -0,117% 

Kinnevik B 0,338% 0,162% -0,176% 

Lundbergföretagen 0,538% 0,328% -0,210% 

Lundin Petroleum 0,331% 0,117% -0,214% 

Millicom Int.  0,278% 0,232% -0,047% 

Modern Times Group 0,250% 0,114% -0,136% 

Oriflame 0,386% 0,155% -0,232% 

Sandvik 0,263% 0,114% -0,149% 

Securitas 0,337% 0,133% -0,204% 

Medel 0,347% 0,171% -0,176% 

 

Samlat genomsnittsvärde för köp-sälj spridningen har sjunkit med 0,176 

procentenheter från period 1 till period 2. Samtliga aktier har haft en nedgång. 

Nedgången är signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 0,0000 och 

bevisar att köp-sälj spridningen har sjunkit för Large Cap. 
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Tabellen visar prisdifferensen mellan dagens högsta och lägsta kurs relativt till 

aktiens dagsgenomsnittpris från period 1 till period 2.  

 

Tabell 6 - Large Cap Differens 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ABB 2,856% 2,046% -0,810% 

AstraZeneca 2,207% 1,536% -0,671% 

Atlas Copco B 3,647% 2,794% -0,853% 

Autoliv 3,097% 2,534% -0,563% 

Electrolux 3,669% 2,993% -0,676% 

Fabege 3,914% 2,729% -1,185% 

Getinge B 2,841% 2,220% -0,621% 

Holmen B 2,944% 2,342% -0,602% 

Hufvudstaden A 3,143% 1,980% -1,163% 

Industrivärden C 3,014% 2,521% -0,493% 

Kinnevik B 3,204% 2,129% -1,076% 

Lundbergföretagen 2,441% 1,867% -0,574% 

Lundin Petroleum 3,935% 3,303% -0,632% 

Millicom Int.  3,868% 2,456% -1,412% 

Modern Times Group 3,512% 2,993% -0,519% 

Oriflame 3,792% 2,777% -1,015% 

Sandvik 3,478% 3,071% -0,407% 

Securitas 2,819% 2,189% -0,630% 

Medel 3,243% 2,471% -0,772% 

 

Prisdifferensen har i likhet med köp-sälj spridningen och volatiliteten också 

minskat från period 1 till period 2. Minskningen är 0,772 procentenheter. 

Samtliga aktier har en lägre spridning mellan högsta och lägsta kurs under 

dagen relativt till aktiens dagsgenomsnittspris. Nedgången är signifikant enligt 

vårt t-test med ett p-värde på 0,0000 och bevisar att differensen har sjunkit för 

Large Cap. 
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 Tabellen visar skillnaden mellan antalet avslut i var aktie från period 1 till 
period 2. 
 

Tabell 7 - Large Cap Avslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla aktierna har haft en uppgång i avslut från period 1 till period 2, i snitt med 

1 253 avslut. Alla aktier har haft en uppgång. Ökningen av avslut är signifikant 

enligt vårt t-test med ett p-värde på 0,0000 och bevisar att avsluten har ökat 

för Large Cap. 

 
 
 
  

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ABB                      1 933                          3 417                        1 484     

AstraZeneca                      1 862                          3 626                        1 763     

Atlas Copco B                         997                          2 460                        1 463     

Autoliv                         607                          2 050                        1 443     

Electrolux                      1 945                          4 886                        2 941     

Fabege                         642                             870                           228     

Getinge B                         964                          2 346                        1 382     

Holmen B                         835                          1 187                           352     

Hufvudstaden A                         236                             474                           238     

Industrivärden C                         357                             925                           567     

Kinnevik B                         799                          1 744                           945     

Lundbergföretagen                         120                             270                           150     

Lundin Petroleum                      1 648                          3 713                        2 065     

Millicom Int.                          848                          1 289                           441     

Modern Times Group                      1 179                          2 511                        1 332     

Oriflame                         690                          1 625                           935     

Sandvik                      2 782                          6 582                        3 799     

Securitas                      1 249                          2 278                        1 029     

Medel                      1 094                          2 347                        1 253     
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Tabellen visar skillnaden på företagens genomsnittliga volym av antalet aktier 
från period 1 till period 2. 
 
Tabell 8 - Large Cap Total volym 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ABB              4 058 012                  2 436 465     -         1 621 548     

AstraZeneca              2 006 319                  1 253 236     -             753 083     

Atlas Copco B              1 574 810                  1 247 231     -             327 580     

Autoliv                 291 356                     488 337                   196 981     

Electrolux              3 448 885                  2 612 822     -             836 063     

Fabege                 873 730                     618 116     -             255 614     

Getinge B                 801 449                     840 373                      38 924     

Holmen B                 403 256                     273 787     -             129 469     

Hufvudstaden A                 297 107                     378 154                      81 046     

Industrivärden C                 323 607                     460 146                   136 539     

Kinnevik B                 897 977                     809 380     -               88 598     

Lundbergföretagen                   31 109                        41 722                      10 614     

Lundin Petroleum              2 213 614                  2 029 975     -             183 639     

Millicom Int.                  244 016                     182 047     -               61 969     

Modern Times Group                 388 594                     330 467     -               58 127     

Oriflame                 265 989                     283 328                      17 339     

Sandvik              8 000 385                  5 966 260     -         2 034 125     

Securitas              2 508 119                  1 700 716     -             807 403     

Medel              1 590 463                  1 219 587     -             370 876     

 

Den genomsnittliga dagsvolymen har minskat med 370 876 aktier från period 

1 till period 2. Hos sex aktier har volymen däremot ökat som t.ex. Autoliv och 

Kinnevik. Volymens minskning är signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde 

på 0,0211 och bevisar att volymen har minskat för Large Cap. 
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Tabellen visar skillnaden på företagens aktiers omsättning i genomsnitt för var 
dag från period 1 till period 2. 
 
Tabell 9 - Large Cap Omsättning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ABB         534 820 122             347 256 533     -     187 563 589     

AstraZeneca         678 914 446             401 706 083     -     277 208 364     

Atlas Copco B         178 088 570             156 192 052     -       21 896 518     

Autoliv           91 829 640             200 888 420           109 058 780     

Electrolux         413 360 908             390 429 880     -       22 931 028     

Fabege           61 495 310                35 064 479     -       26 430 832     

Getinge B         103 650 059             134 804 332              31 154 273     

Holmen B           97 787 070                53 707 090     -       44 079 980     

Hufvudstaden A           18 159 425                24 476 490                6 317 065     

Industrivärden C           29 763 457                43 233 373              13 469 916     

Kinnevik B           91 311 312             108 423 869              17 112 556     

Lundbergföretagen           11 101 930                12 256 083                1 154 153     

Lundin Petroleum         154 788 419             177 641 408              22 852 989     

Millicom Int.          109 587 911             120 415 909              10 827 998     

Modern Times Group         120 534 539             131 538 820              11 004 281     

Oriflame           84 250 349                92 535 359                8 285 009     

Sandvik         777 276 224             581 472 963     -     195 803 261     

Securitas         233 222 676             115 297 188     -     117 925 488     

Medel         210 552 354             173 741 129     -       36 811 224     

 

Den genomsnittliga dagliga omsättningen har i genomsnitt minskat för 

företagens aktier från period 1 till period 2 med 36 811 224 miljoner kronor. 

Dock är det ganska blandat mellan uppgång och nedgång mellan de olika 

aktierna. Omsättningens ökning är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-

värde på 0,1233 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är 

någon skillnad mellan de båda perioderna.   
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6.2. Mid Cap 

Tabellen visar hur köp-sälj spridningen har förändrat sig från period 1 till 

period 2. 

 
Tabell 10 - Mid Cap Köp-sälj spridning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

Avanza Bank Holding 0,787% 0,511% -0,276% 

BE Group nov-06 0,545% 0,476% -0,069% 

Billerud 0,545% 0,476% -0,069% 

Clas Ohlson B 0,597% 0,501% -0,096% 

Fagerhult 1,771% 1,624% -0,146% 

Fast. Balder B 2,272% 0,906% -1,366% 

Haldex 0,821% 0,549% -0,272% 

HiQ International 0,935% 0,922% -0,013% 

Indutrade 1,179% 0,809% -0,370% 

JM 0,394% 0,345% -0,049% 

Medivir B 1,211% 0,773% -0,438% 

Mekonomen 0,971% 0,593% -0,377% 

Net Insight B 0,816% 1,181% 0,365% 

SAS 0,488% 0,639% 0,151% 

Skistar B 0,946% 0,887% -0,058% 

ÅF B 0,773% 0,629% -0,144% 

Medel 0,941% 0,739% -0,202% 

 

Den genomsnittliga månatliga köp-sälj spridningen har minskat från period 1 

till period 2 med 0,202 procentenheter. Till skillnad mot Large Cap, var alla 

aktier haft en nedgång, har här Net Insight B och SAS ökat. Nedgången är 

signifikant enligt vår t-test med ett p-värde på 0,0000 och bevisar att köp-sälj 

spridningen har sjunkit för Large Cap. Nedgången är signifikant enligt vårt t-

test med ett p-värde på 0,04575 och bevisar att köp-sälj spridningen har 

sjunkit för Mid Cap. 

  



36 

 

Tabellen visar prisdifferensen mellan dagens högsta och lägsta kurs relativt till 

aktiens dagsgenomsnittpris från period 1 till period 2. 

 
Tabell 11 - Mid Cap Differens 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

Avanza Bank Holding 2,935% 2,612% -0,323% 

BE Group nov-06 3,697% 3,196% -0,501% 

Billerud 3,697% 3,196% -0,501% 

Clas Ohlson B 2,831% 2,509% -0,322% 

Fagerhult 1,305% 1,744% 0,439% 

Fast. Balder B 1,932% 3,256% 1,324% 

Haldex 3,527% 3,820% 0,294% 

HiQ International 3,232% 3,164% -0,068% 

Indutrade 3,228% 2,852% -0,377% 

JM 4,304% 3,298% -1,007% 

Medivir B 3,437% 4,005% 0,568% 

Mekonomen 2,804% 2,681% -0,122% 

Net Insight B 4,296% 3,565% -0,730% 

SAS 4,397% 4,380% -0,017% 

Skistar B 2,679% 2,382% -0,297% 

ÅF B 3,178% 3,011% -0,167% 

Medel 3,217% 3,105% -0,113% 

 

Differensen har i genomsnitt minskat för aktierna med 0,113 procentenheter 

från period 1 till period 2. Nedgången gäller de flesta aktier förutom fyra vars 

differens ökat. Nedgången är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde 

på 0,4315 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är någon 

skillnad mellan de båda perioderna.   
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Tabellen visar skillnaden mellan antalet avslut i var aktie från period 1 till 

period 2. 

 
Tabell 12 - Avslut 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

Avanza Bank Holding                          103                              213                        110     

BE Group nov-06                          325                              557                        232     

Billerud                          325                              557                        232     

Clas Ohlson B                          164                              316                        152     

Fagerhult                               6                                14                            8     

Fast. Balder B                               9                              191                        182     

Haldex                          113                              463                        350     

HiQ International                          127                              125     -                      2     

Indutrade                            65                              107                          42     

JM                          705                              948                        243     

Medivir B                            50                              249                        200     

Mekonomen                            65                              196                        131     

Net Insight B                          224                              100     -                 124     

SAS                          605                              727                        121     

Skistar B                            71                              106                          35     

ÅF B                            85                              164                          79     

Medel                          190                              206                          16     

 

I  genomsnitt har dagliga avslut ökat med sexton stycken från period 1 till 

period 2. Värt att markera är att Fagerhult och HiQ International har haft en 

liten förändring i relation till övriga aktier. I två aktier har också antal avslut 

minskat. Ökningen av avslut är signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 

0,0007 och bevisar att avsluten har ökat för Mid Cap. 
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Tabellen visar skillnaden på företagens genomsnittliga volym av antalet aktier 

från period 1 till period 2. 

 
Tabell 13 - Total volym 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

Avanza Bank Holding                    50 481                        47 575     -              2 906     

BE Group nov-06                  244 848                      356 421                111 574     

Billerud                  244 848                      356 421                111 574     

Clas Ohlson B                    91 090                      104 703                  13 614     

Fagerhult                       8 875                          8 256     -                 619     

Fast. Balder B                    12 312                      177 815                165 503     

Haldex                    83 840                      238 682                154 843     

HiQ International                  181 800                        86 854     -           94 947     

Indutrade                    48 233                        33 649     -           14 584     

JM                  551 933                      459 266     -           92 666     

Medivir B                    37 087                        91 696                  54 609     

Mekonomen                    44 047                        49 592                    5 545     

Net Insight B               1 610 030                      407 391     -      1 202 639     

SAS               2 158 195                  4 958 124            2 799 929     

Skistar B                    33 087                        24 705     -              8 383     

ÅF B                    44 684                        51 332                    6 648     

Medel                  340 337                      465 780                125 443     

I genomsnitt har den dagliga volymen ökat med 125 443 aktier från period 1 

till period 2. Dock är det en stor skillnad mellan olika aktier om de har ökat 

eller minskat. Volymens ökning är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-

värde på 0,5299 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är 

någon skillnad mellan de båda perioderna. 
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Tabellen visar skillnaden på företagens aktiers omsättning i genomsnitt för var 

dag från period 1 till period 2. 

 
Tabell 14 - Mid Cap Omsättning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

Avanza Bank Holding               6 060 996                  9 615 496            3 554 500     

BE Group nov-06            16 277 545                19 581 654            3 304 109     

Billerud            16 277 545                19 581 654            3 304 109     

Clas Ohlson B            11 836 204                11 161 916     -         674 288     

Fagerhult               1 218 771                  1 158 647     -           60 125     

Fast. Balder B               1 060 345                  6 255 726            5 195 381     

Haldex               9 505 765                14 184 504            4 678 738     

HiQ International               6 453 941                  2 910 074     -      3 543 867     

Indutrade               5 615 974                  6 021 417                405 443     

JM            67 815 938                56 531 153     -   11 284 785     

Medivir B               2 106 862                  8 867 722            6 760 860     

Mekonomen               4 776 370                  9 957 490            5 181 120     

Net Insight B               7 524 878                  1 376 721     -      6 148 157     

SAS            43 111 503                20 638 903     -   22 472 600     

Skistar B               3 560 731                  2 713 118     -         847 612     

ÅF B               6 804 718                  6 709 010     -           95 708     

Medel            13 125 505                12 329 075     -         796 430     

 

I genomsnitt har den dagliga genomsnittliga omsättningen minskat med 796 

430 kr. Hos vissa aktier har dock omsättningen ökat. Omsättningens ökning är 

inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 0,6745 och gör att vi inte 

kan förkasta vår nollhypotes att det är någon skillnad mellan de båda 

perioderna. 
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6.3. Small Cap 

Tabellen visar hur köp-sälj spridningen har förändrat sig från period 1 till 

period 2. 

 

Tabell 15 - Small Cap Köp-sälj spridning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ACAP Invest B 1,665% 2,464% 0,798% 

Beijer Electronics 1,168% 1,008% -0,160% 

Cision 0,958% 1,246% 0,288% 

Concordia Maritime B 1,337% 1,316% -0,021% 

Cybercom Group 1,271% 1,173% -0,098% 

DORO 8,059% 0,559% -7,500% 

Fingerprint Cards B 1,555% 1,120% -0,434% 

Havsfrun Investment B 6,336% 1,866% -4,470% 

Hemtex 1,293% 1,826% 0,533% 

KABE B 1,760% 1,648% -0,112% 

Novestra 2,136% 2,811% 0,676% 

NOVOTEK B 3,164% 3,301% 0,137% 

OEM International B 1,431% 1,730% 0,299% 

Proact IT Group 3,322% 1,343% -1,980% 

RaySearch Laboratories.. 1,176% 1,379% 0,203% 

Rörvik Timber B 4,000% 3,539% -0,461% 

Uniflex B 1,513% 1,370% -0,142% 

Medel 2,479% 1,747% -0,732% 

 

I genomsnitt har den genomsnittliga månatliga köp-sälj spridningen minskat 

med 0,732 procentenheter från period 1 till period 2. I motsats till Large Cap 

och Mid Cap är det ett flertal aktier som har haft en ökning av spridningen. 

Nedgången är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 0,1772 och 

gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är någon skillnad mellan de 

båda perioderna. 
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Tabellen visar prisdifferensen mellan dagens högsta och lägsta kurs relativt till 

aktiens dagsgenomsnittpris från period 1 till period 2. 

 
Tabell 16 - Small Cap Differens 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ACAP Invest B 3,000% 2,857% -0,143% 

Beijer Electronics 1,750% 2,167% 0,417% 

Cision 4,054% 3,534% -0,519% 

Concordia Maritime B 2,757% 2,813% 0,056% 

Cybercom Group 4,103% 4,116% 0,012% 

DORO 4,017% 3,397% -0,620% 

Fingerprint Cards B 6,672% 4,932% -1,740% 

Havsfrun Investment B 1,374% 1,917% 0,543% 

Hemtex 3,883% 4,450% 0,568% 

KABE B 2,804% 2,389% -0,414% 

Novestra 3,349% 2,091% -1,257% 

NOVOTEK B 2,375% 3,346% 0,971% 

OEM International B 1,560% 2,142% 0,582% 

Proact IT Group 2,179% 3,161% 0,981% 

RaySearch Laboratories.. 3,694% 4,589% 0,895% 

Rörvik Timber B 5,272% 5,678% 0,406% 

Uniflex B 2,14% 2,71% 0,568% 

 
3,234% 3,311% 0,077% 

För aktierna har den genomsnittliga differensen ökat med 0,077 

procentenheter från period 1 till period 2. Några aktier har haft en minskning. 

Ökningen är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 0,6894 och 

gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är någon skillnad mellan de 

båda perioderna.   
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Tabellen visar skillnaden mellan antalet avslut i var aktie från period 1 till 

period 2. 

 
Tabell 17 - Small Cap Avslut 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ACAP Invest B                             23                       10                       -13  

Beijer Electronics                             10                       21                         11  

Cision                             98                       59                       -39  

Concordia Maritime B                             38                       34                          -4  

Cybercom Group                             53                       70                         18  

DORO                             16                     175                       159  

Fingerprint Cards B                           131                     168                         37  

Havsfrun Investment B                                5                          9                           4  

Hemtex                             82                       30                       -52  

KABE B                             22                       21                          -1  

Novestra                             23                          6                       -18  

NOVOTEK B                             10                       10                           1  

OEM International B                                8                       11                           3  

Proact IT Group                             18                       34                         16  

RaySearch Laboratories..                             44                       90                         45  

Rörvik Timber B                             40                       48                           9  

Uniflex B                             13                       26                         13  

 
                            37                       48                         11  

 

Antal avslut har i genomsnitt ökat med elva stycken. För fyra aktier har dock  

avsluten minskat. Ökningen av avslut är inte signifikant enligt vårt t-test med 

ett p-värde på 0,3277 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är 

någon skillnad mellan de båda perioderna.   
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Tabellen visar skillnaden på företagens genomsnittliga volym av antalet aktier 

från period 1 till period 2. 

 
Tabell 18 - Small Cap Total Volym 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ACAP Invest B                        7 901                  4 263                  -3 638  

Beijer Electronics                        5 012                  9 320                   4 307  

Cision                   251 028             125 875             -125 153  

Concordia Maritime B                     76 476               44 518               -31 958  

Cybercom Group                     55 480               66 850                 11 370  

DORO                     27 916             142 056               114 141  

Fingerprint Cards B                   170 422             383 936               213 513  

Havsfrun Investment B                        5 093                  7 303                   2 210  

Hemtex                     88 382               37 869               -50 514  

KABE B                        8 161                  5 210                  -2 951  

Novestra                     76 917               14 715               -62 202  

NOVOTEK B                     14 903               11 001                  -3 902  

OEM International B                     10 124                  7 715                  -2 409  

Proact IT Group                     24 569               13 053               -11 516  

RaySearch Laboratories..                     28 996               72 268                 43 272  

Rörvik Timber B                     33 147             782 927               749 780  

Uniflex B                        5 680                  9 328                   3 648  

Medel                     52 365             102 247                 49 882  

Den genomsnittliga volymen har i genomsnitt ökat med 49 882 kr. Som hos de 

andra aspekterna är det vissa aktier som har erfarit en minskning från period 1 

till period 2. Volymens ökning är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-

värde på 0,3055 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är 

någon skillnad mellan de båda perioderna.   
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Tabellen visar skillnaden på företagens aktiers omsättning i genomsnitt för var 

dag från period 1 till period 2. 

 
Tabell 19 - Small Cap Omsättning 

    Företag Period 1 Period 2 Skillnad 

ACAP Invest B                   944 288             145 733             -798 555  

Beijer Electronics                   685 025             899 643               214 618  

Cision                5 427 568          1 221 449          -4 206 119  

Concordia Maritime B                2 679 201             850 182          -1 829 018  

Cybercom Group                1 914 762          1 279 391             -635 371  

DORO                   228 442          3 557 958           3 329 516  

Fingerprint Cards B                2 975 642          2 860 570             -115 072  

Havsfrun Investment B                   145 270             130 230               -15 040  

Hemtex                7 424 894             302 581          -7 122 313  

KABE B                   794 181             531 631             -262 549  

Novestra                1 313 786             115 842          -1 197 944  

NOVOTEK B                   299 519             133 415             -166 104  

OEM International B                   824 369             418 206             -406 163  

Proact IT Group                   885 425          1 576 524               691 098  

RaySearch Laboratories..                2 208 919          2 156 017               -52 902  

Rörvik Timber B                1 110 909             571 135             -539 774  

Uniflex B                   591 448             670 216                 78 768  

Medel                1 791 391          1 024 748             -766 643  

 

Den dagliga omsättningen har minskat mellan period 1 och period 2 med 766 

643 kronor. Vissa aktier har erfarit en ökning av den dagliga omsättningen. 

Omsättningens ökning är inte signifikant enligt vårt t-test med ett p-värde på 

0,1674 och gör att vi inte kan förkasta vår nollhypotes att det är någon skillnad 

mellan de båda perioderna. 
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6.4. Portföljens risk 

Enligt modern portföljteori är det den systematiska risken en sparare får betalt 

för och därför har vi valt att skapa en lika viktad fiktiv portfölj med de 18 

slumpmässiga valda aktier från Large Cap med ca 5 555 kronor i varje aktie 

och ett totalt portföljvärde på cirka 100 000 kronor for de olika perioderna.  

Aktierna inhandlas dag 1 for respektive period och med förutsättningen ingen 

handel sker under perioden. I portföljen har vi gjort en ändring vilken är i 

Sandvik där det i början av 2006 gjordes en split, vilket vi korrigerade. Vad vi 

vill undersöka är portföljens volatilitet, dvs. den systematiska risken enligt 

CAPM är den risken man får betalt for och om det är någon skillnad mellan 

portföljens volatilitet under period 1 mot period 2. I period 1 är portföljens 

volatilitet 1,77 procent och i period 2 är den 1,40 procent. Vårt hypotestest 

visar att nedgången i volatiliteten är signifikant med ett F-värde på 1,6012 där 

det kritiska värdet var 1,1297. Vi kan då konkludera att volatilitet för Large 

Cap har gått ned.  
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7. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två moment. Det första behandlar de olika listorna 

och om det visat på någon förändring, utifrån de undersökta aspekterna, 

mellan de olika perioderna och diskuteras i vilket fall de är bra eller dåligt för 

den individuella spararen. Det andra momenten är en hypotetisk diskussion 

kring högfrekvenshandeln och dess potentiella faktor som bidragande orsak till 

de förändringar vi sett och hur högfrekvenshandeln kan tänkas påverka 

framtiden utifrån insamlad teori. 

7.1. Försämring mot förbättring 

7.1.1. Large Cap 

På Large Cap har vi, utifrån våra resultat, sett att köp-sälj spridning har sjunkit, 

differensen har sjunkit, antal avslut har ökat, volymen har minskat och 

omsättningen är oförändrad. Vad detta säger, enligt teorierna, är att när köp-

sälj spridningen minskar, minskar kostnaden för handeln med aktier. Vi anser 

det vara en förbättring då en lägre kostnad gör det billigare att handla. Att 

differensen är lägre för period 2 mot period 1 tycker vi också är en indikation 

på en bättre börs därför att under dagen är det inte lika stora prissvängningar 

mellan högsta och lägsta kurs. Sannolikheten att sälja eller köpa en aktie till ett 

lägre eller högre pris än vad snittkursen är under dagen minskar då det inte är 

lika stora svängningar. Antalet avslut har ökat med 114,6 procent, detta är 

också något vi menar är bra för börsen eftersom det ökar sannolikheten att 

kunna likvidera sin post, eftersom det hela tiden handlas. Likaså är avslut en 

viktig del i prisbildningen och borde generera en informationseffektivitet och 

hur den inkorporeras i aktiepriset. Volymen har däremot minskat vilket är 

negativt totalt sett eftersom det finns färre aktier som omsätts. Detta kan 

motverka möjligheten att likvidera en stor aktiepost,  men nedgången är på 

23,3 procent och eftersom den individuella spararen, gissningsvis, handlar med 

ett mindre antal aktier, är det troligt att de inte ska uppleva några problem med 

att avyttra eller tillskansa sig aktier. Omsättningen är oförändrad vilket vi tolkar 

som att det fortfarande bedrivs handel på börsen och borde inte påverka 

likviditeten. Dagsvolatiliteten har också minskat på Large Cap vilket vi anser 

vara en förändring till det bättre eftersom kursen svänger mindre var dag och 

risken för den individuella spararens portfölj till att ha kraftiga ändringar från 

dag till dag har minskat. Detta kan skapa en mer stabil aktiemarknad och en 

trygghet för att investera i aktier för den individuella spararen. Slutsatsen är att 

vi inte finner någon anledning, utifrån våra aspekter, att Large Cap skulle ha 
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blivit av sämre karaktär. Däremot finns det tendenser som tyder på en bättre 

börs.  

7.1.2. Mid Cap 

Mid Caps köp-sälj spridning har minskat precis som på Large Cap, vilket är för 

marknaden positivt. Avsluten har ökat marginellt med 8,3 procent. Däremot är 

differensen, volymen och omsättningen oförändrad mellan period 1 och 

period 2. Aspekterna säger oss att inget skulle ha försämrats mellan de båda 

perioderna, däremot har den blivit litet bättre på grund av lägre kostnad och 

fler avslut. 

7.1.3. Small Cap 

För Small Cap är alla de fem aspekterna oförändrade mellan period 1 och 

period 2. Vi finner ingen anledning till att Small Cap skulle  försämrats eller 

förbättras, med bakgrund till de undersökta aspekterna. 

7.2. Hypotetisk diskussion  

7.2.1. Tänkbara orsaker givet högfrekvenshandeln 

Utifrån den insamlade information om högfrekvenshandel och de teorier vi 

har, är det möjligt att från vårt perspektiv åskådliggöra tänkbara orsaker till den 

förändringen vi sett i våra resultat. Förändringarna går att härleda till nästan 

enbart Large Cap. Eftersom börsen bygger på att det handlas och 

högfrekvenshandelns strategier bygger på en hög omsättning av portföljen 

med många små avslut borde det gå att dra slutsatsen att om avsluten ökat 

kraftigt går det att säga att högfrekvenshandeln antagligen handlar på börsen 

och i så fall skulle kunna påverka den. Resultatet säger att avsluten på Large 

Cap har ökat med 114,6 procent medan volymen istället har minskat med 23,3 

procent. Det innebär att i varje avslut, i genomsnitt, är det en mindre mängd 

aktier som byter ägare. Detta, tror vi, visar att högfrekvenshandeln är aktiva på 

Large Cap. Däremot tror vi inte detta gäller för Mid och Small Cap eftersom 

Mid Caps avslut förvisso har ökat, men bara med 8,3 procent, och ingen 

signifikant förändring går att skönja på Small Cap, gör att vi inte tror att 

högfrekvenshandeln är särskilt aktiva på dessa marknader. Detta skulle då 

också kunna förklara att det inte går att se några direkta förändringar på de två 

listorna. Om högfrekvenshandeln har varit en bidragande faktor till de 

förändringar vi sett på Large Cap kan vi tyvärr inte säga. Vår data erbjuder inte 

den möjligheten att finna olika kausalitetssamband då vi inte kan isolera olika 
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faktorer. Men till vår hjälp har vi istället de teorier kring marknaden och på 

detta vis tror vi att vi kan hypotetiskt diskutera fram hur de fem faktorerna kan 

påverkas av högfrekvenshandel. 

Att köp-sälj spridningen minskar ifall högfrekvenshandel handlar på börsen är 

enligt oss troligt eftersom adverse selectionkostnaden (Stoll 1989) begrundas 

på bl.a. market makers avsaknad av möjligheten att veta om det är likviditets- 

eller informerade handlare som handlar. Eftersom en högfrekvenshandlare 

inte handlar på någon information är de likviditetshandlare och då denna del 

eller proportion ökar i förhållande till de informerade handlarna minskar 

adverse selectionkostnaden och spridningen minskar. Att spridningen skulle 

minska på grund av högfrekvenshandel stärks också av vad Hendershott et al. 

(2011) finner. 

Högfrekvenshandelns påverkan av differensen är svårtydd men det är möjligt 

att vid handel minskar minimum- och maxvärdena under dagen eftersom att 

de dagar den nytillkomna informationen är låg, dvs. liten mängd ny 

information tillkommer marknaden som ska inkorporeras i priset, den dagen 

pendlar kursen litet upp och ned. Men eftersom högfrekvenshandelns strategi 

är att exekvera flertalet order leder det till fler avslut och att det då när 

kurserna börjar röra sig i någon riktning säljer, alternativt köper 

högfrekvenshandeln direkt, vilket stabiliserar kursen. Idén stämmer också 

överrens med Brogaard (2010) som finner att högfrekvenshandeln är en viktig 

del i prisåterföringen. Vi säger inte att aktiepriset inte skulle röra sig mer eller 

mindre under dagen men alltså inte lika stort prisintervall mellan högsta och 

lägsta kurs under dagen. Det är tänkbart att en ökande mängd avslut, av 

likviditetshandlare, pressar priset mot en mer stabil aktiekurs. 

Egentligen borde inte högfrekvenshandeln minska volymen på börsen, utan 

istället bidra till en ökning eftersom det kommer in mer kapital på marknaden. 

I detta hänseende är det en mer långgående diskussion som inbegriper deras 

effekt på prisbildningen och kommer att diskuteras längre ned i detta kapitel. 

För omsättningen har vi inte direkt någon tanke kring hur den kan påverkas 

utifrån teorin. Men ifall priset och volymen i varje affär var densamma och 

bara avsluten ökar genom högfrekvenshandeln borde då också omsättningen 

gå upp. 
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7.2.2. Asymmetrisk information och dark pools 

Varför volymen och omsättningen kan tänkas minska trots ökade avslut på 

Large Cap tror vi kan bero till viss del på dark pools. Dark pools nämns också 

att ha ökat i Finansinspektionens rapport. De som handlar i dark pools är ofta 

institutionella investerare med stora poster vilket då kan driva priset genom 

priseffekten. De större ägarna har ofta mer information än den individuella 

spararen, i likhet med ledningen. De kan benämnas som sofistikerade 

investerare. Både Broogard (2010) och International Organization of Securities 

Commissions [IOSCO] (2011) skriver att högfrekvenshandeln var en viktig del 

av prisbildningen. Vi tror att högfrekvenshandeln gör att allt går väldigt 

mycket snabbare, dvs. att så fort någon ny information tillkommer marknaden 

reagerar algoritmerna på en millisekund och kan förändra sina order. Det är då 

förståeligt att om någon vill sälja en miljon aktier till 100 kr, när det är vanligt 

med en omsättning på 50 000 aktier, kommer priset med stor sannolikhet att 

minska och kanske snittpriset på dessa aktier går ner till 92 kr. Då är det 

självklart mer fördelaktigt att alla aktierna säljs till ett pris på 100 kr. Det vi tror 

är att när säljaren försöker, över en period, sälja en miljon aktier snappar 

högfrekvenshandelns algoritmer upp denna försäljning på ett sätt människan 

inte tidigare klarat av och snabbt då driver priset mot det nya fundamentala 

priset. Prisbildningen sker helt enkelt mycket fortare än förr. Då kan det vara 

rätt att ifrågasätta om de stora ägarna ska få lov att sälja sina aktier till ett 

rabatterat pris bara för att man vill likvidera en stor post. Men här finns det en 

möjlighet att det förhåller sig på ett annat sätt, ett sätt som är positivt för de 

andra spararna. Problemet med börsen är den asymmetriska information och 

adverse selection. Tidigare har de med mer information kunnat tjäna pengar på 

den. Det är då möjligt, för att hänvisa till Tabell 1 - Sammanslaget 

marknadsvärde, att de som har bättre kännedom om det verkliga värdet kan se 

företagens korrekta värde. Men när de börjar handla på den informationen 

kommer det då ses som information av marknaden att nu är något på gång 

och en förändring av priset kommer att ske. Förr tog kanske detta ett längre 

tag vilket gjorde att kostnaden för priseffekten var acceptabel men nu när 

högfrekvenshandelns algoritmer genast känner av detta är det möjligt att 

marknaden snabbare märker av det sanna värdet för bolaget. Det skulle då 

innebära att genom högfrekvenshandeln minskar problemen med asymmetrisk 

information och adverse selection. I förlängningen skulle detta kunna leda till 

en bättre och effektivare prissättning av aktier där den information större 

investerare och ledning besitter inkorporeras i priset väldigt fort eftersom den 
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handeln faktiskt avslöjar att företagets värde är i en sammanslagen jämvikt 

men kommer istället närmare nå sin separerade vikt. 

Problematiken med detta, utifrån den individuella spararens perspektiv, är att 

det jobb institutionella investerare lägger ner på att finna information om 

bolaget, vilket borde driva aktiepriset mot det korrekta värdet, mer sällan 

inkorporeras i aktiepriset genom deras handel. Detta eftersom det incitament, 

möjligheten att finna felvärderade aktier och agera på den informationen kan 

minska och således slutar de göra det vilket leder istället till en mer 

sammanslagen jämvikt, eftersom det nu inte läggs ner resurser på sökande av 

korrekt information. Vilket då, när den sanna informationen tillkommer 

marknaden, kan kursen reagera kraftigt. Det andra är att om institutionella 

investerare istället väljer att handla i dark pools, då försvinner också denna 

information som annars hade tillkommit marknaden, i form av priseffekten, 

inklusive den volymen med aktier som försvinner från marknaden. 

Kontentan är att högfrekvenshandeln möjligtvis kan bidra till en mer effektiv 

prisbildning, där den asymmetriska informationen minskas, eftersom de som 

vet något och agerar på den information kommer att snabbt avläsas av 

högfrekvenshandeln och de informativa handlarnas möjlighet att tjäna pengar 

på likviditetshandlarna minskar. Men eftersom de inte kan tjäna pengar på att 

lägga ner pengar på informationssökande slutar de, alternativt flyttar handeln 

till dark pools. Effekten av det, mer konkret, är svårtydd. Men detta är något 

som både kan visa sig vara positivt eller negativt och borde definitivt 

undersökas mer. 

7.2.3. Arbitrage 

Vi tror att högfrekvenshandeln vill ha en positiv effekt på aktiemarknaden för 

den individuella spararen när de använder sig av arbitragestrategier. Ny 

information som bidrar till prisbildningen inkorporeras först på de effektivaste 

marknaderna enligt Choy & Zhang (2010). Förändringarna sprider sig till 

andra marknader eftersom en akties pris är homogen. Är det någon 

prisskillnad på olika marknader finner högfrekvenshandeln detta och utnyttjar 

arbitragemöjligheten. Högfrekvenshandeln har som diskuterats tidigare en 

styrka i stor kapacitet och kort tidshorisont för att analysera och exekvera 

order. Vi menar att högfrekvenshandeln kommer att utkonkurrera de gamla 

handlarna som försökte tjäna pengar på arbitragemöjligheter, vilket kommer 

att leda till en mer effektiv marknad var arbitragemöjligheterna kommer att 

upptäckas och utjämnas under en kortare tidshorisont. Denna effektivisering 
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gynnar den individuella spararen eftersom det finns en större sannolikhet att 

han inte kommer att köpa till ett överpris eller sälja till ett underpris på grund 

av den fördröjning som finns innan ny informationen ändrat det fundamentala 

priset. 

7.3. Large, Mid och Small Cap 

Effekterna vi sett på Large Cap visar på en bättre börs period 2 med en ökad 

aktivitet av högfrekvenshandel jämfört mot period 1. Är fallet att 

högfrekvenshandeln är med och bidrar till dessa förändringar vill vi 

argumentera utifrån Silber (1991) och Amihud & Mendelson (1986) om vikten 

av likviditet och Hendershott et al. (2011) att köp-sälj spridningen minskar, det 

vi också argumenterar för, att det är positivt ifall högfrekvenshandeln börjar 

visa en större aktivitet på Mid och Small Cap för den individuella spararen. 

Därför att då ökar möjligheten att likvidera sina aktier utan en stor kostnad av 

priseffekten och att svängningarna i aktierna på grund av en stor köp-sälj 

spridning kan förändra värdet i portföljen kraftigt dag till dag. 

7.4. Den upplevda risken 

Ett annat bekymmer med högfrekvenshandeln är det marknaden upplevde den 

6 maj - Flash Crash (Betancourt et al. 2011). Orsaken till kraschen är inte helt 

klarlagd, men onekligen verkar högfrekvenshandeln vara inblandad (Broogard 

2010, Kirilenko et al. 2011). Även om det nu nollställdes, de aktier med de 

mest absurda svängningarna, blev ändå aktiemarknaden lidande. Risken för att 

högfrekvenshandel ska driva en aktiepris bort från sitt fundamentala värde är 

en osystematisk risk vilket en sparare inte får betalt för enligt CAPM då denna 

osystematiska kan diversifieras bort. En av de viktigaste aspekterna med 

aktiemarknaden är att folk litar på den. När en sådan sak som Flash Crash 

inträffar är det möjligt att precis som vid börskraschen 1987 minskar 

risktoleransen och den upplevda risken mot aktier stärks (Redhead 2011). 

Eftersom aktier då är ett riskfyllt instrument minskar personers vilja att placera 

i aktier och det blir ett utflöde av pengar på marknaden. Därför är det oerhört 

viktigt att sådant som Flash Crash inte inträffar, men lika viktigt är det att inte 

då skapa en negativ diskurs kring fenomenet högfrekvenshandel. Genom den 

negativa diskursen kan det skapas en förhöjd motvilja mot aktiehandeln och 

frambringar en irrationell orsak att inte handla på börsen, även om 

högfrekvenshandel nu inte är farlig för den individuella spararen. Något vi, 

enligt vårt resultat, inte tycker oss kunna skönja. Det negativa med 

högfrekvenshandeln kan istället bli den diskurs som skapats kring fenomenet 



52 

 

vilket leder till en upplevd känsla av en förhöjd risk kring aktier. En risk som 

driver bort pengarna från aktiemarknaden till följd av den upplevda risken som 

från början inte existerade. Herding (Hirschleifer 2001) skulle också kunna 

stärka den effekten då några börjar anse det vara farligt och fler och fler tar 

efter. Den negativa diskurs som skapas kring börsen ser vi som det farligaste 

för den individuella spararen och påverkan av högfrekvenshandeln. 
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8. Slutsats 

Uppsatsen undersöker vilken effekt en ökad aktivitet av högfrekvenshandeln 

har på den svenska aktiemarknaden ur den individuella spararens perspektiv i 

form av både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Vi finner att 

högfrekvenshandeln är aktiva på Large Cap medan Mid och Small Cap har en 

liten eller ingen grad av aktivitet från högfrekvenshandel. Enligt resultatet har 

Large Cap förbättrats från period 1 (januari 2006 till december 2009) med en 

lägre aktivitet av högfrekvenshandel mot period 2 (januari 2010 till maj 2012) 

med en högre aktivitet av högfrekvenshandel för den individuella spararen. 

Kostnaden för att handla på Large Cap har gått ned med en lägre köp-sälj 

spridning. Avsluten har ökat på Large Cap vilket leder till en större sannolikhet 

att likvidera en aktie. Den dagliga prisdifferensen har minskat, vilket betyder 

en mer stabil aktiekurs under dagen. Dagsvolatiliteten har också minskat 

mellan de båda perioderna vilket betyder lägre risk för att den individuella 

spararens portfölj ändrar sig mycket från dag till dag. På Mid Cap är den enda 

förändringen en lägre köp-sälj spridning och en marginell ökning av avslut. På 

Small Cap sågs inga förändringar. Förbättringarna kan inte härledas till någon 

eller några specifika faktorer utifrån resultaten.  

Den hypotetiska diskussionen däremot ger flera förklaringar till varför de 

förändringar som visats på Large Cap till viss del kan härledas till 

högfrekvenshandel. Vi argumenterar för att högfrekvenshandeln ökar 

proportionen likviditetshandlare mot de informerade handlarna och sänker 

adverse selectionkostnaden. De bidrar med en stabiliserande effekt på 

prisdifferensen under dagen, men vi nämner inget kring frekvensen på hur ofta 

kursen svänger under dagen. Högfrekvenshandeln kan motverka asymmetrisk 

information och adverse selection och bidrar till en mer effektiv prisbildning 

på grund av en kortare tidshorisont för justering till aktiens fundamentala pris. 

Högfrekvenshandeln kan bidra till ett mer effektivt informationsflöde mellan 

olika handelsplatser och minskar möjligheten för arbitragemöjligheter. 

Högfrekvenshandeln kan minska incitamentet för att leta efter mer 

information och leda till ett mer jämviktat aktievärde. Den effektivare 

prisbildningen kan också driva handel ifrån de öppna marknadsplatserna till 

dark pools. Den negativa diskurs som har skapats kring fenomenet 

högfrekvenshandeln eller robothandel kan skapa en förhöjd känsla av upplevd 

risk och leda till ett utflöde av kapital från aktiemarknaden.  
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Förslag på vidare forskning 

Utifrån uppsatsen hypotetiska diskussion kommer det fram många tänkbara 

tankar kring hur högfrekvenshandeln kan påverka börsen. Vi skulle vilja ge 

förslag på följande forskning kring högfrekvenshandeln: 

Hur ser korrelationen ut mellan högfrekvenshandel och dark pools? 

Förändras den viktade jämvikten för företagens marknadsvärde  på grund av 

högfrekvenshandeln? 

Bidrar högfrekvenshandeln till en snabbare och mer effektiv prisbildning? 

Påverkar högfrekvenshandeln den fundamentala analysen? 

Varför skiljer sig högfrekvenshandeln närvaro åt på olika listorna? 

Har den individuella spararens attityd gentemot börsen förändrats på grund av 

närvaron av högfrekvenshandeln? 

Kommer det behövas ett nytt begrepp inom finansteorin: likviditetshandlare, 

informerade handlare och högfrekvenshandlare? 

Hur kommer högfrekvenshandeln påverka marknaderna i framtiden med allt 

mer avancerad teknologi. 
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Bilaga 

Statistiska test  

Köp-sälj spridning 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

   Large Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,003473384 0,001712347 

Variance 1,50929E-06 5,76482E-07 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0,788066413 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 17 
 t Stat 9,522702826 
 P(T<=t) one-tail 1,57769E-08 
 t Critical one-tail 1,739606716 
 P(T<=t) two-tail 3,15539E-08 
 t Critical two-tail 2,109815559   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

   Mid Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,009405026 0,007388011 

Variance 2,40593E-05 1,03415E-05 

Observations 16 16 

Pearson Correlation 0,655606466 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 15 
 t Stat 2,178319262 
 P(T<=t) one-tail 0,022873579 
 t Critical one-tail 1,753050325 
 P(T<=t) two-tail 0,045747158 
 t Critical two-tail 2,131449536   
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t-Test: Paired Two Sample for Means 
  

   Small Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,024791 0,017471584 

Variance 0,000397 6,78659E-05 

Observations 17 17 

Pearson Correlation 0,025416 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 16 
 t Stat 1,41172 
 P(T<=t) one-tail 0,088592 
 t Critical one-tail 1,745884 
 P(T<=t) two-tail 0,177184 
 t Critical two-tail 2,119905   
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Differens 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Large Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,032434 0,024712 

Variance 2,63E-05 2,24E-05 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0,838407 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 17 
 t Stat 11,57964 
 P(T<=t) one-tail 8,66E-10 
 t Critical one-tail 1,739607 
 P(T<=t) two-tail 1,73E-09 
 t Critical two-tail 2,109816   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Mid Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,032174 0,031045 

Variance 6,89E-05 4,31E-05 

Observations 16 16 

Pearson Correlation 0,741282 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 15 
 t Stat 0,808412 
 P(T<=t) one-tail 0,215744 
 t Critical one-tail 1,75305 
 P(T<=t) two-tail 0,431489 
 t Critical two-tail 2,13145   
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t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Small Cap  Period 1 Period 2 

Mean 0,0323436 0,033112 

Variance 0,0001914 0,000123 

Observations 17 17 

Pearson Correlation 0,8273728 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 16 
 t Stat -0,407014 
 P(T<=t) one-tail 0,3446954 
 t Critical one-tail 1,7458837 
 P(T<=t) two-tail 0,6893908 
 t Critical two-tail 2,1199053   
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Avslut 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Large Cap  Period 1 Period 2 

Mean 1094,055 2347,261 

Variance 487092,5 2619757 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0,96128 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 17 
 t Stat -5,49841 
 P(T<=t) one-tail 1,96E-05 
 t Critical one-tail 1,739607 
 P(T<=t) two-tail 3,92E-05 
 t Critical two-tail 2,109816   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Mid Cap  Period 1 Period 2 

Mean 190,0531 314,4683 

Variance 42394,74 69017,88 

Observations 16 16 

Pearson Correlation 0,903101 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 15 
 t Stat -4,25015 
 P(T<=t) one-tail 0,000349 
 t Critical one-tail 1,75305 
 P(T<=t) two-tail 0,000699 
 t Critical two-tail 2,13145   

 

  



64 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Small Cap  Period 1 Period 2 

Mean 37,381814 48,40346 

Variance 1275,475 2699,031 

Observations 17 17 

Pearson Correlation 0,5250713 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 16 
 t Stat -1,009589 
 P(T<=t) one-tail 0,1638586 
 t Critical one-tail 1,7458837 
 P(T<=t) two-tail 0,3277172 
 t Critical two-tail 2,1199053   
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Volym 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

    Large Cap Period 1 Period 2 

Mean 1590463 1219587 

Variance 3,97E+12 2,02E+12 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0,989805 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 17 
 t Stat 2,542066 
 P(T<=t) one-tail 0,010525 
 t Critical one-tail 1,739607 
 P(T<=t) two-tail 0,021051 
 t Critical two-tail 2,109816   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Mid Cap  Period 1 Period 2 

Mean 340336,8 465780,2 

Variance 3,92E+11 1,46E+12 

Observations 16 16 

Pearson Correlation 0,820823 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 15 
 t Stat -0,6431 
 P(T<=t) one-tail 0,264933 
 t Critical one-tail 1,75305 
 P(T<=t) two-tail 0,529866 
 t Critical two-tail 2,13145   
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t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Small Cap  Period 1 Period 2 

Mean 52365,1182 102247,4868 

Variance 4497274095 39539078188 

Observations 17 17 

Pearson Correlation 0,23616886 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 16 
 

t Stat 
-

1,05872514 
 P(T<=t) one-tail 0,1527238 
 t Critical one-tail 1,74588367 
 P(T<=t) two-tail 0,3054476 
 t Critical two-tail 2,11990529   
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Omsättning 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Large Cap  Period 1 Period 2 

Mean 2,11E+08 1,74E+08 

Variance 5,35E+16 2,45E+16 

Observations 18 18 

Pearson Correlation 0,949432 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 17 
 t Stat 1,621352 
 P(T<=t) one-tail 0,06167 
 t Critical one-tail 1,739607 
 P(T<=t) two-tail 0,123341 
 t Critical two-tail 2,109816   

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

   Mid Cap  Period 1 Period 2 

Mean 13125505 12329075 

Variance 3,14E+14 1,79E+14 

Observations 16 16 

Pearson Correlation 0,923142 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 15 
 t Stat 0,428311 
 P(T<=t) one-tail 0,337256 
 t Critical one-tail 1,75305 
 P(T<=t) two-tail 0,674511 
 t Critical two-tail 2,13145   
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t-Test: Paired Two Sample for Means 

    Small Cap Period 1 Period 2 

Mean 1791391,07 1024748,47 

Variance 3,8462E+12 1,01117E+12 

Observations 17 17 

Pearson Correlation 0,02035665 
 Hypothesized Mean 

Difference 0 
 df 16 
 t Stat 1,44622275 
 P(T<=t) one-tail 0,08370989 
 t Critical one-tail 1,74588367 
 P(T<=t) two-tail 0,16741978 
 t Critical two-tail 2,11990529   

 

 


