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Sammanfattning
Ett högaktuellt ämne som fått allt mer uppmärksamhet i media under de senaste åren är
högfrekvenshandel. Denna handel är en form av värdepappershandel där datorer som är
programmerade med algoritmer utför köp- och säljordrar under mikrosekunder.
Högfrekvenshandlarna använder sig av olika strategier som till exempel arbitrage och
utnyttjar blixtsnabbt skillnader som uppstår på marknaderna. Ämnet har diskuterats
mycket i media som allt oftast beskriver handeln som negativ för marknaden medan
tidigare forskning som finns på området till stor del visar på motsatsen. Därför vill vi
med denna undersökning studera vilka attityder som finns i samhället gentemot
högfrekvenshandeln och hur dessa förhåller sig till den vetenskapliga bilden. Syftet med
studien är att få en ökad förståelse till attityderna gentemot högfrekvenshandeln, vilka
faktorer som påverkar attityderna och hur dessa skiljer sig åt.
Den tidigare forskningen som finns på området behandlar till största del effekterna av
högfrekvenshandeln och till viss del vad som skedde under flash-krashen som ägde rum
på den amerikanska marknaden under år 2010. Forskningen visar i stor utsträckning att
effekterna är positiva och att marknadskvalitén förbättras, i samband med kraschen visar
tidigare studier på att handeln inte orsakade kraschen men att den kan ha bidragit till att
svängningarna blev större, det vill säga ökade volatiliteten på marknaden.
Fenomenet attityder som vi valt att undersöka är en psykologisk term som beskriver hur
människor värderar någon eller någonting med antingen en positiv eller negativ
inställning gentemot attitydobjektet. Attityder formas främst av tre kategorier; vilka
känslor, tankar och beteende människor har till attitydobjektet. En del av hur attityder
formas beror på massmedias påverkan, ett skäl till detta är att människor har ett behov
av att anskaffa sig information. Då människor vill förstå den sociala världen och agera
på ett meningsfullt och effektivt sätt i den.
För att besvara problemformuleringen har vi använt oss utav olika undersökningsmetoder. Vi började med att genomföra en innehållsanalys för att ta reda på hur medias
rapportering har sett ut, det som framkom var att medias inställning till
högfrekvenshandeln till stor del varit negativ. Parallellt utfördes tre intervjuer och en
enkätundersökning, resultaten från dessa skiljer sig åt vilket vi med största sannolikhet
tror beror på kunskapsskillnader. Enkäten är utförd på ekonomstudenter vid Umeå
Universitet vilka enligt undersökningen har en negativ inställning till
högfrekvenshandeln trots att kunskaperna på området kan ses som aningen bristfälliga.
Intervjurespondenterna däremot som besitter betydligt högre kunskap om högfrekvenshandel, har en positivare inställning och menar att allt inte är svart eller vitt utan att det
finns det som är bra med handeln och det som är mindre bra.
Resultatet visar att media har spelat en stor roll när det gäller hur allmänhetens attityder
har formats, då människor påverkas mycket av medias rapportering. Vi kan även se att
attityderna påverkas av den kunskap som innehas på området, jämför man allmänhetens
attityder med de mer professionella aktörerna ser man att kunskapen hos allmänheten i
stor utsträckning kommer från media medan de mer professionella aktörernas attityder
kommer från tidigare forskning.
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Kapitel 1 - Inledning
1.1 Problembakgrund
1.1.1 Historik
Den automatiserade handeln med hjälp
av datorer har pågått sedan 1970- talet
på aktiemarknaden, men då i väldigt
liten omfattning. Det var inte förrän i
mitten på 1980-talet som den
automatiserade handeln blev alltmer
populär och den stod då för ungefär 10
% av transaktionerna på marknaden i
USA. Det rörde sig då inte om den
högfrekvenshandel vi ser idag utan om
betydligt enklare former av algoritmer
som baserades på till exempel vilken tid
på dygnet eller prisdata som en order
eller ett avslut utförs. Det dröjde inte
många år innan den automatiserade
handeln skulle komma att granskas
närmare då den ansågs vara orsaken till
börskraschen som ägde rum den 19
oktober 1987. (Lynch, 2007)

Figur 1: "Black Monday" - 19/10-1987
Källa: (Walayat, 2007)

Kraschen kom att benämnas som "Black Monday" då Dow Jones Industrial
Average föll med ca 500 points, dvs. 22,6 % måndagen den 19 oktober. Vanligtvis var
handelsfrekvensen på New York Stock Exchange (NYSE) mellan 100-200 miljoner
transaktioner per dag. Under "Black Monday" iakttog DuWayne Peterson, vice
president of systems, operations and telecommunications på Merrill Lynch att
transaktionerna uppgick till cirka 600 miljoner, vilket visar hur volatil marknaden var
under dagen. (Lynch, 2007) Orsaken till kraschen är fortfarande okänd men
spekulationerna var många året 1987. Det dåvarande amerikanska budgetunderskottet
och inflationen ansågs vara huvudorsakerna, samt att den datoriserade handeln
förstärkte effekten. Detta bidrog till att intresset och oron för den datoriserade handeln
växte och David S. Ruder, dåvarande ordförande för Securities and Exchange
Commission (SEC) beordrade att man skulle undersöka orsakerna till kraschen och
granska den automatiserade handelns inverkan. Det var även många analytiker samt den
amerikanska kongressen som var snabba med att ifrågasätta den automatiserade handeln
och ifrågasatte om den inte var den utlösande faktorn till kraschen. Det fanns dock även
de som ansåg att den automatiserade handeln inte var orsaken utan att den istället
förstärkte effekten vilket analytiker och dataexperter säger vid intervjuer till tidskriften
Science: (Waldrop, 1987, s.602-604)
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"However, in interviews with Science, analysts and computer experts indicated that the
practice of computerized trading - the buying and selling of huge blocks of stock at a
keystroke - had greatly magnified the market´s fall on Black Monday, in much the same
way that feedback in a public address system will amplify a normal sound into a
screech." (Waldrop, 1987, s.602)
År 1987 var den automatiserade handeln väldigt ny och okänd, vilket gjorde att den fick
mycket uppmärksamhet, speciellt bland myndigheter och media. De försökte finna den
utlösande faktorn till varför Dow Jones kraschade måndagen den 19 oktober och den
automatiserade handeln anklagades snabbt för att vara orsaken. I efterhand visade det
sig att den automatiserade handeln var en bidragande faktor till börsens nedgång men i
kombination med många andra faktorer till exempel makroekonomiska, som att USA
och Europa inte var överens om växelkursen, olika räntenivåer och inflation (Lobb,
2007).
Ett liknande scenario skulle komma
att utspela sig den 6 maj 2010 då
Dow Jones Industrial Average sjönk
med 998,5 points eller 9,2 % vilket
är den största dagliga nedgången
som registrerats på Dow Jones
Industrial Average, kraschen kom
att benämnas "Flash Crash"
(Madhavan, 2011, s.3). Detta var
Figur 2: Dow Jones "Flash Crash" 6/5-2010
den största nedgången under en och
samma dag på Dow Jones vilket går
Källa: (Twin, 2010)
att jämföras med en veckas nedgång
på ungefär 1350 points efter terroristattacken mot World Trade Center den 11 september
2001. Den snabba nedgången under ”Flash Crash” motsvarade en förlust på 1 biljon
(vilket motsvarar 1012) dollar i marknadsvärde. Nedgången var dock väldigt kortsiktig
då börsen återhämtade sig 600 points inom de kommande 20 minuterna och stängde
nedåt med ca 350 points. (Easley et al., 2011, s. 1). En av de första teorierna till vad
som hänt var att den mänskliga faktorn spelade in och att någon av misstag skulle ha
utfört en väldigt stor mängd stop-loss ordrar, ett så kallat "fat-finger trade". En stop-loss
order är en order som innebär att när ett specifikt pris nås så utfärdas ett köp- eller
säljstopp för att skydda sig mot större förluster (Lei & Li, 2009, s.1-2). Det visade sig
snabbt att så inte var fallet då det inte skulle vara möjligt att skapa en sådan turbulens på
marknaden sett till skalan och hastigheten med endast en feltryckning (Malmgren &
Stys, 2010, s.22). En annan teori till kraschen enligt Nanex, ett företag som utvecklat ett
system NxCore vilket återger data från börserna och agerar som databas, var att ”quotestuffing” tvingade konkurrenterna att sakta ned sina operationer för att deras algoritmer
skulle kunna hantera all den mängd data som publicerades (Easley et al., 2011, s.3).
"Quote-stuffing",
ett
väldigt
omdebatterat
område,
som
innebär
att
högfrekvenshandlarna lägger en stor mängd köp- eller säljordrar för att omedelbart häva
dessa, något som kan skapa handelsmöjligheter då det kan leda till förvirring på
marknaden. Det fanns många olika teorier kring detta men de flesta kretsade kring den
automatiserade handeln vilket återspeglar samma scenario som vid kraschen ”Black
Monday”. Även om de flesta rapporterna och nyhetsinslagen handlade om att en aktör
gjort ett misstag så lades också skulden på algoritmerna vilka ska ha reagerat på den
kraftiga nedgången och skapat en form av spiralbeteende ("BBC News - US May shares
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crash caused by a single trader," 2012). Detta eftersom algoritmerna baserar sina
handlingar på tidigare och nuvarande data som finns tillgänglig.
Åter igen stod den automatiska handeln i fokus och granskades frekvent både i media
och av myndigheter som t.ex. Securities and Exchange Commission (SEC). Vid en
gemensam undersökning gjord av SEC och Commodity Futures Trading Commission
(CFTC) så kunde de identifiera att en stor mängd automatiska säljordrar utförts i form
av E-mini kontrakt, dvs. futures som följer en specifik aktiemarknads index, dessa
ordrar utfördes den 6:e maj vilket skulle ha utlöst krashen. Försäljningen var starten på
två stycken likviditetskriser, en som påverkade index E-mini S&P 500 och den andra
som drabbade specifika aktier. Denna brist på likviditet förvärrades av att andra
elektroniska aktörer återkallade likviditet eftersom det rådde stor osäkerhet kring de
tillgängliga marknadsdata, vilket i sig påverkade andra marknadsaktörer (Easley et al.,
2011, s.3).
I figur 3 nedan illustreras hur priset och volymen förändrades på E-mini S&P 500
marknaden vilket förtydligar hur snabbt priset föll under måndagen den 6 maj och att
volymen gick från bara några tusen upp till 80 000 under en extremt kort tid. Det går
alltså att tolka som, desto större volymen är, desto lägre pris är det sett till denna figur.
Det är alltså en väldigt stor volatilitet vilket skapar en stor oro på marknaden som i sig
leder till att kraschen förvärras.

Figur 3: Futures pris och volym under kraschen
Källa: (Easley, De Prado, & O'Hara, 2011)
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1.1.2 Högfrekvenshandeln
Sedan dess har den automatiska handeln fått mycket uppmärksamhet i media av flera
olika anledningar. Det har diskuterats om huruvida det är högfrekvenshandeln som låg
bakom kraschen, om högfrekvenshandlarna har ett övertag gentemot andra aktörer
vilket ger dem helt andra förutsättningar m.m. (Melzer, 2012) Det finns som nämnt
många typer av automatisk handel, ett exempel är programhandel som utför köp- och
säljordrar vilket kan vara att köpa 15 aktier i ett index eller liknande. Ett annat exempel
är enklare algoritmer som köper efter vilken tid på dygnet eller när en aktie når ett
specifikt pris. Det är dock inte dessa typer som uppmärksammats då alla aktörer har
möjligheten att göra detsamma, dvs. det finns inget övertag och denna typ av handel
riskerar inte att påverka börsens volatilitet på samma sätt som högfrekvenshandeln. Det
vill säga, förutsatt att ett program inte lägger enorma mängder köp- eller säljordrar
under en väldigt kort tid vilket skulle kunna påverka priset, det var detta som hände den
6 maj under flash-kraschen. Den mest omdiskuterade handeln, dvs. högfrekvenshandeln
har till syfte att utnyttja marknadsimperfektioner under extremt kort tid på marknaden.
Detta genomförs med hjälp av datorer som programmerats med avancerade algoritmer,
vilket är instruktioner för hur data från marknaden ska tolkas (Yanofsky, 2011, s. 1).
Algoritmerna använder sig av känd data, det vill säga input vilket skall leda till ett känt
output. Vägen till output är de instruktioner som programmerats in i algoritmerna, dvs.
hur datorerna skall agera vid en särskild data för att nå det slutresultat som önskas vilket
är ekonomisk vinst (Yanofsky, 2011, s. 1).
En avgörande faktor för att detta ska vara möjligt är hastighet, det vill säga hur snabbt
datorerna kan ta del av information innan den når övriga aktörer. När datorerna får
tillgång till denna information så skall algoritmerna sköta all handel av sig själv enligt
de instruktioner som programmerats in och antingen köpa eller sälja aktier.
Anledningen till varför det blivit en debatt om huruvida detta är lagligt eller inte beror
på övertaget i tid och inte enbart ett informationsövertag eftersom informationen är
tillgänglig för alla, det är bara att datorerna får tillgång till den mycket snabbare.
Eftersom tid har blivit den väsentliga faktorn så har den fysiska platsen för dessa
superdatorer blivit en prioritet hos högfrekvenshandlarna. Därför hyr börsmarknaderna
som t.ex. NYSEC, Nasdaq OMX Stockholm m.fl. ut lokaler (Ahlin, personlig
kommunikation, 9 februari, 2012) i samband med börsen för att tiden som
informationen skall transporteras skall bli så kort som möjligt. Detta är en av de
anledningar till varför högfrekvenshandeln anses ha ett övertag då övriga mänskliga
aktörer inte får tillgång till informationen lika snabbt, vilket uppfattas som orättvist då
det inte är möjligt för övriga mänskliga aktörer att handla under samma förutsättningar.
1.1.3 För- och nackdelar
Det finns en rad för- och nackdelar med högfrekvenshandeln, något som bör gynna alla
aktörer på marknaden är att studier tyder på att likviditeten ökar och att
marknadskvalitén förbättras. En annan fördel är att personalkostnaderna sänks eftersom
datorprogrammen inte kräver lika mycket personal och det sker en ökad konkurrens
mellan börsoperatörerna, vilket pressar priserna. Nackdelarna som finns till följd av
högfrekvenshandeln är exempelvis att de kan påverka köp- och säljkurser på ett felaktigt
sätt, genom kursmanipulation. Även felprogrammerade algoritmer och driftstörningar
skulle kunna påverka kurserna så att fel prissättningar på aktier uppstår. Hur investerare
påverkas av högfrekvenshandeln beror oftast på vilken typ av investerare man är om
man investerar på medel- respektive lång sikt påverkas man inte nämnvärt. Däremot
aktiva investerare som "day-traders" vilka arbetar på ett liknande sätt som de stora
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högfrekvenshandlarna kan troligtvis uppleva att de påverkas negativt då snabba
svängningar kan ske. (Lenhammar, 2012) Det råder delade meningar om vilka för- och
nackdelar som finns beroende på vilken typ av aktör man är, exempelvis så kan
myndigheterna, marknadsplatsen och högfrekvenshandlarna ha en annan uppfattning
jämfört med investerare beroende på hur de påverkas och vad som är till fördel
respektive nackdel.
Det råder fortfarande stor oklarhet i hur högfrekvenshandeln egentligen påverkar
marknaden då forskningen till viss del säger sig ha en positiv påverkan och annan
forskning säger till viss del dess motsats. Detta leder till att högfrekvenshandeln är
väldigt svår att reglera, inte minst på grund av dess dåligt utforskade konsekvenser men
även i dess komplexitet då de nuvarande systemen inte klarar av att behandla all
tillgänglig information. Det är då extra viktigt att reglerare är neutrala trots all den
negativa rapporteringen av handeln i media och attityden till den bland allmänheten. Det
är enkelt att se högfrekvenshandeln som orsaken bakom problemen eftersom det endast
uppmärksammas vid börskrascher och inte vid kontinuerliga uppgångar på börsen.
Regleringen har därför en väsentlig roll i hur marknaden kommer att utvecklas då risken
för att spegla allmänhetens negativa uppfattning kring högfrekvenshandeln istället för
den dokumenterade forskningen som för tillfället är alldeles för svag men som
kontinuerligt uppdateras med ny fakta.
1.1.4 Reglering
Den 1 november 2007 implementerades en ny lag i Sverige, eftersom EU antagit ett
direktiv, MiFID som är gemensamt för den europeiska marknaden. Direktivet innebar
att konkurrensen öppnades upp och handel av svenska aktier kan numera handlas på ett
flertal olika börser. Marknaden delades även upp mellan reglerade marknader och
enklare handelsplatsformer i form av Multilateral Trading Facility (MTF), vilket
innebär att möjligheterna till att göra arbitragevinster ökar då prisskillnader uppstår
mellan de olika marknadsplatserna, vilket bland annat högfrekvenshandlarna utnyttjar
blixtsnabbt. ("MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se",
2012)
I dagsläget pågår utredningar och förslag på europeisk nivå till MiFID II, eftersom
utvecklingen på den finansiella marknaden sker väldigt snabbt så vill man se över det
första direktivet för att justera och förbättra. Några av de förslag som har kommit upp
som berör högfrekvenshandeln är att man diskuterar om de som använder sig av
algoritmisk handel bör agera market marker, vilket innebär att de hela tiden måste
stanna kvar på marknaden för att erbjuda likviditet. Detta förslag ställer sig dock
Finansinspektionen i Sverige kritiska till då de menar att högfrekvenshandeln inte kan
liknas vid en market-makers åtaganden, vid införande av denna reglering tror de att
högfrekvenshandlarna skulle dra sig tillbaka vilket skulle försämra likviditeten på
marknaden. Några av de förslag som diskuteras tycker dock Finansinspektionen är bra
exempelvis att de ska få tillgång till orderdata för att lättare kunna genomföra
övervakningen, de anser dock att det måste specificeras noggrannare hur information
ska komma myndigheten till nytta på ett effektivt sätt. Detta är i dagsläget bara förslag
och ingenting som har gått igenom, diskussioner förs på europeisk nivå och Sverige har
lämnat remissvar med sina synpunkter. (Håkansson & Allstrin, 2011, s. 6-10)
Diskussioner förs huruvida högfrekvenshandlarna har ett informationsövertag gentemot
andra aktörer på marknaden och utnyttjar informationen, vilket innebär att de skulle
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bryta mot lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
Beroende på vilka strategier högfrekvenshandlarna använder sig av kan det även tänkas
att de kan göra sig skyldiga till brott mot lagen om otillbörlig marknadspåverkan, vilket
innebär att de genom skenaffärer manipulerar marknaden. ("Marknadsmissbruk och
insiderbrott - Ekobrottsmyndigheten", 2012)
Högfrekvenshandel har blivit ett allt mer omdebatterat ämne i media och bland
myndigheter runt om i världen sedan de stora svängningarna på marknaderna inte minst
efter "Flash Crash" år 2010. Uppmärksamheten till högfrekvenshandeln har kommit inte
minst för att man har velat hitta orsaken och en syndabock till den turbulens som varit
på marknaden den senaste tiden, både myndigheter och media har därför valt att studera
högfrekvenshandeln närmare.
Finansinspektionen har bland annat låtit sig göra en egen utredning av
högfrekvenshandeln för att själv skaffa sig en överblick av handelns effekter. De har
undersökt de effekter som högfrekvenshandeln har på marknaden och har inte kunnat
finna någon direkt koppling till ökad volatilitet under normala marknadsförhållanden,
under mer labila tider så kan högfrekvenshandeln dock öka volatiliteten. Utredningen de
presenterar visar att de som varit med i undersökningen, stora aktörer på marknaden
som banker, värdepappersbolag och institutionella placerare där ingen enbart använder
sig av högfrekvenshandel. De flesta upplever att det förekommer osunda
handelsmönster och alla tillfrågade är överens om att övervakningen är bristfällig.
Finansinspektionen anser att det är allvarligt att många upplever det på det sättet och
medger att man måste titta närmare på problemet då det urholkar förtroendet för
marknadsplatserna, men menar samtidigt att de inte har resurser till detta då de skulle
behövas väldigt stora datamängder, det vore mer ett forskningsprojekt.
(Finansinspektionen, 2012)
1.1.5 Högfrekvenshandel i media
Efter Finansinspektionens presentation av sin utredning får man hård kritik från många
håll, allmänheten har kommenterat en hel del på artiklarna som beskriver vad
Finansinspektionens utredning kommit fram till, där de är starkt kritiska till
myndigheten och den utredningen man låtit sig göra. Några av de kommentarer som
kommit in till di.se, rörande artikeln "Robothandel får institutioner att fly
börsen(Thulin, 2012)" är:
"Men FI bryr sig inte. Insiderhandel straffas inte. Datorhandels straffas inte. Stora
aktörer flyr och så frågan är när slutar börsen att fungera? Vilka signaler och problem
skall få FI att ingripa?" AIG
"Har handlat med aktier i 10 år, men sedan 1 år har jag sålt allt p.g.a. av volatiliteten
(och köper andra saker) De vill inte ha stabila kurser, utan "kaos" svängningar.
Det börjar likna spel och dobbel mer än att man investerar i ett företag." TopLock
"Är en av dessa som slutat handla på börsen. Vem vill handla på en marknad som kan
styras av "datorer" och inte av ett hårt arbete med analyser. Pengarna kan då lika
gärna läggas på LOTTO".Börsen självdör
Det finns även en rad artiklar från olika tidningar som är starkt kritiska, Jacob Bursell
Svenska Dagbladet skriver att "Regeringen och Finansinspektionen håller på att helt
tappa greppet om värdepappersmarknaden" han är kritisk till att man fem år efter
6

avregleringen av marknaden inte har någon övervakning av de ordrar som läggs, för att
kunna analysera ordrarna på den svenska aktiemarknaden. Han menar även att
förtroendet är bland de viktigaste på marknaden och förutspår att handeln på
Stockholmsbörsen inom en kort tid kommer att hamna i London. (Jacon Bursell, 2012)
Det finns även de som anser att högfrekvenshandeln är ett naturligt steg i den tekniska
utvecklingen vilket signaturen Ahab beskriver på följande vis i tidsskriften NyTeknik
(Laurén, 2012):
”1. Upptäckten av räknedosor på 1970-talet som slog ut räknestickan och ökade
börsmäklarnas möjligheter till större vinster.
2. Kommersiella pc:n på 80-talet med excelblad som ytterligare
kalkyleringshastigheten och börsmäklarnas möjligheter till större vinster.

ökade

3. Internet på 1990-talet med snabb tillgång till information och börskurser, vilket
påskyndade börshandeln.
4. Internethandeln på 2000-talet med ännu snabbare tillgång till information och
börskurser samt "daytraders".” Ahab
1.1.6 Tidigare forskning
De tidigare studier som gjorts på ämnet, bland annat studier om "Flash Crash" visar inte
på något samband som säger att man kan beskylla högfrekvenshandlarna för kraschen.
Kirilenko et al (2010) har undersökt hur högfrekvenshandlarna agerade under 6 maj
2010, vad som kan ha triggat kraschen, samt vilken roll som högfrekvenshandeln haft
under kraschen. Det forskarna kom fram till i undersökningen var att högfrekvenshandeln inte orsakade flash-kraschen, men på grund av deras stora säljtryck den dagen
förvärrades volatiliteten på marknaden. En annan studie som även berör "Flash Crash"
är Madhavan (2011) som undersöker om det finns något samband mellan
marknadsstruktur och flash-kraschen. Resultatet visar sig vara att det finns ett samband
mellan flash-kraschen och marknadens struktur, i synnerhet ett mönster av volym och
kursfragmentering. Studien stöder att bristen på likviditet är den fråga som är kritisk och
kräver störst politisk uppmärksamhet. Easley, De Prado, & O'Hara (2011) har även de
gjort en studie relaterad till the "Flash Crash", de tror inte på ett förbud mot
högfrekvenshandeln utan att en bättre lösning skulle vara att identifiera och hantera de
risker som finns med handel på den nya marknadsstrukturen. De menar att man kan
minimera eller eventuellt undvika nästa krasch under perioder av marknadsstress genom
att högfrekvenshandlarna kan stanna kvar på marknaden eftersom de tillför likviditet.
Det finns även andra studier som inte är direkt sammanlänkade med "Flash Crash" som
har studerat och kommit fram till resultat som tyder på att högfrekvenshandeln
förbättrar marknadskvaliteten. Hendershott, Jones & Menkveld (2011) har studerat om
högfrekvenshandeln förbättrar marknadens kvalité och om handeln bör uppmuntras.
Forskarna kom fram till att för stora aktier så minskar spridningen, adverse selection
minskar och handelsrelaterad prisbildning. Resultatet tyder på att högfrekvenshandeln
förbättrar likviditeten och ger en mer informativ prissättning. En annan forskare
Brogaard (2010) har gjort en liknande undersökning som författarna ovan, där han bland
annat studerat effekterna av högfrekvenshandeln på aktiemarknaden i USA. Studien
inriktar sig på förändringar i pris, likviditet och volatilitet för att studera
högfrekvenshandelns inverkan på marknadskvalitén. Brogaard (2010) kommer med sin
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studie fram till att det finns bevis för att högfrekvenshandeln minskar volatilitet och att
högfrekvenshandlares verksamhet inte är skadliga för icke högfrekvenshandlare samt att
högfrekvenshandlarna dessutom tenderar till att förbättra marknadens kvalité.
Resultaten från dessa studier om högfrekvenshandelns påverkan på marknadskvalitén
visar på liknande resultat, det vill säga att kvalitén på marknaden förbättras.
Det finns till vår kännedom inte många studier om högfrekvenshandeln på den
europeiska eller svenska marknaden, utan den forskning som tidigare bedrivits har riktat
in sig på den amerikanska marknaden. Det finns dock en studie utförd av Hasbrouck
and Saar (2011) som riktar sig till den europeiska marknaden där man kommit fram till
att ökad högfrekvenshandel förbättrar marknadskvalitén mätt som spridning, djup och
volatilitet. Dessutom finns det en svensk studie av Söderström (2011) som inriktar sig
på de rättsliga aspekterna till högfrekvenshandeln och om det finns orsaker till att det
borde finnas regleringar på området.
Den tidigare forskningen om högfrekvenshandeln handlar till största del om effekterna
av handeln och om den skulle vara skadlig eller ej. De flesta studierna är dessutom
genomförda till största del på den amerikanska marknaden, vi tycker med anledning av
detta att det finns stor möjlighet att undersöka hur attityderna ser ut bland aktörerna på
den svenska marknaden och vad de bakomliggande faktorerna till eventuella skillnader
kan vara. Det som intresserar oss mycket med detta ämne är hur det kan finnas så stora
skillnader med hur högfrekvenshandeln upplevs. Medias och den allmänna
uppfattningen av högfrekvenshandeln är oftast negativ medan den tidigare forskningen
som utförts visar på andra resultat och att man inte enbart kan beskylla
högfrekvenshandlarna för den senaste tidens turbulens på marknaden, utan att det även
finns andra faktorer som påverkar marknaden negativt. Varför finns det stora skillnader
i hur man upplever högfrekvenshandeln, media och den allmänna uppfattningen ger en
bild och tidigare forskning visar på en annan.
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1.2 Problemformulering
Vilka attityder finns i samhället om högfrekvenshandel och hur förhåller dessa sig
gentemot den vetenskapliga bilden av detta fenomen?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse till attityder gentemot
högfrekvenshandel. Vilka faktorer har påverkat denna attitydbildning och varför skiljer
sig dessa åt. Den tidigare forskningen studerar i stor utsträckning endast handeln och
dess effekter vilket är anledningen till varför vi valt att undersöka den psykologiska
aspekten attityder för att fylla det nuvarande kunskapsgapet.

1.4 Begränsningar
Studien begränsar sig till den svenska marknaden då undersökningen endast utförts på
svenska aktörer.

1.5 Disposition
Kapitel 2 - Detta kapitel innehåller information om vilka vetenskapliga
utgångspunkter arbetet har, samt hur litteratur har samlats in och
granskats.
Kapitel 3 - Kapitlet inleds med en djupare beskrivning av högfrekvenshandeln, dels
hur handeln fungerar generellt och sen en beskrivning av hur det ser ut på
den svenska marknaden med bland annat reglering. Därefter beskrivs den
tidigare forskningen rörande handeln men även forskning kring
attityder och media.
Kapitel 4 - Här beskrivs vilka undersökningsmetoder vi använt oss utav, hur vi valt
dessa och varför. Vi beskriver även utförligt hur vi har genomfört
undersökningarna samt hur sanningskriterierna för respektive metod ser
ut.
Kapitel 5 - Under detta kapitel framställs de resultat som framkommit vid
undersökningarna. Resultaten från respektive undersökning presenteras
skilda från varandra för att förtydliga.
Kapitel 6 - Under kapitlet analyseras resultaten från samtliga undersökningar
tillsammans och jämförs med de teorier som finns på området. Detta
kapitel inrymmer även slutsatser och rekommendationer.

9

1.6 Begreppsförklaring
Aktörer
Med aktörer menas personer och organisationer med anknytning till den svenska
aktiemarknaden, till exempel Finansinspektionen, Nasdaq OMX Stockholm,
högfrekvenshandlare m.m.
Automatiserad handel
Innebär att transaktioner sker per automatik med hjälp av datorer, till exempel att en
köporder utfärdas för att handla efter ett index.
Högfrekvenshandel
Avser den handel som sker på mycket kort tid till en hög frekvens.
Robothandel
Högfrekvenshandel som utförs med hjälp av datorer programmerade med algoritmer.
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Kapitel 2 – Studiensvetenskapliga
utgångspunkt
2.1 Förförståelse
Fredrik Nilsson och Sofia Öberg är båda intresserade av högfrekvenshandel sedan
tidigare men besitter begränsade kunskaper på området. Detta på grund av att vi inte
tagit del av den tidigare forskning som utförts utan formats av den rapportering som
media bedrivit. Då vi ansett att denna rapportering varit väldigt negativ växte vårt
intresse för att få en ökad förståelse till hur högfrekvenshandeln fungerar vilket bidrog
till valet av vår problemformulering. Innan vi påbörjade denna studie var vi likt många
andra väldigt negativa till högfrekvenshandel då det upplevdes som att dessa aktörer
hade ett övertag gentemot andra. Något vi tror beror på medias rapportering samt den
kunskapsnivå varje individ besitter.
Den praktiska kunskapen hos båda författarna är aningen begränsad, varken Nilsson
eller Öberg har varit i kontakt med högfrekvenshandlarna eller arbetat med aktiehandel.
Nilsson har dock ett stort intresse för aktier och är själv aktiv på den svenska
aktiemarknaden, dock i småskalig volym.

2.2 Kunskapssyn
De kvantitativa studierna i form av en enkätundersökning som utförs via internet samt
en innehållsanalys av medias rapportering anses tillhöra det positivistiska synsättet.
Detta då den positivistiska kunskapssynen syftar till att man ska kunna generalisera den
data man undersökt och att resultatet sedan ska kunna prövas (Bryman & Bell, 2005, s.
27). Även vår kvalitativa undersökning anser vi hör hemma under detta synsätt då vi i
våra intervjuer kommer att försöka se mönster, samband och skillnader mellan
respondenternas svar. Resultaten från intervjuerna kommer vi sedan att koppla och
komplettera enkäterna med. Vid intervjuerna kommer inte språket eller samtalet att
granskas utan vi kommer att koncentrera oss på innehållet i det som framförs.
Vår förhoppning med dessa undersökningar är att kunna generalisera de attityder som
råder gentemot högfrekvenshandel samt de olika faktorer som formar dessa. Positivism
anses höra till naturvetenskapens synsätt men är även applicerbar utanför
naturvetenskapen, positivismen är även ett objektivt synsätt som innebär att man bortser
från sitt eget ställningstagande (Bryman & Bell, 2005, s. 27-29). Webbenkäten kommer
även att uppfylla positivismens objektiva synsätt då vi bortser från våra
egnaställningstaganden och håller oss neutrala, eftersom vi inte kommer att påverka de
svar vi inbringar.
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2.3 Angreppssätt
Vår studie är baserad på ett deduktivt angreppssätt, se figur 2.1. Vår deduktiva process
börjar med att vi utgår från den teori som finns inom undersökningsområdet i form av
medias påverkan och attitydbildning för att därefter forma våra hypoteser som vi avser
att besvara. Nästa steg är att samla in det data vi behöver för att kunna utföra
undersökningen och det är teorin och hypoteserna som styr datainsamlingsprocessen.
Därefter får vi ett resultat som visar på om våra hypoteser ska bekräftas eller förkastas.
Det sista steget i denna process är att teorin revideras, om teorin revideras bör
diskussion föras om varför resultatet inte stämmer överens med de ursprungliga
teorierna. (Bryman & Bell, 2005, s. 23-25)
1. Teori

2. Hypoteser

3. Datainsamling

4. Resultat

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas

6. Teorin revideras

Figur 4:Den deduktiva processen
Källa: (Bryman & Bell, 2005, s. 23)

Vi kommer i undersökningen inte renodlat att använda oss av en deduktiv ansats, då vi
kommer att undersöka attityderna till högfrekvenshandel och de påverkande faktorerna.
Vi kommer dock inte att undersöka vad dessa faktorer beror på, utan vilka faktorerna är.
Dessutom kommer vi att frångå ansatsen vid den kvalitativa undersökningen i form av
djupintervjuer. Vi kommer i det avseendet att utgå från teorin vid formulering av
intervjufrågor, dock kommer vi frångå steg två i processen och inga hypoteser kommer
att utformas. Vid den kvantitativa undersökningen kommer vi dock att hålla oss till den
nämnda processen.

2.4 Ontologiska frågeställningar
Då vår undersökning består både av en kvalitativ och en kvantitativ del så kommer en
del av studien att vara mer objektiv medan en del kommer att ha ett konstruktionistiskt
synsätt. Den kvalitativa delen av studien kommer att ha ett konstruktionistiskt synsätt
eftersom vi kommer att utföra intervjuer för att vi ska få en ökad förståelse av
attityderna bland vissa av aktörerna.
Konstruktionism innebär att aktörerna uppfattar den yttre verkligheten som något de
inte kan påverka eller styra och skapar sin bild av verkligheten, på så sätt konstrueras
"världen" då människor skriver, talar eller argumenterar om den (Bryman & Bell, 2005,
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s. 33-35) Detta kunskapssociologiska synsätt innebär att individen antar ett i huvudsak
kritiskt perspektiv ("konstruktionism | Nationalencyklopedin," 2012) då vetenskap är
något som skapas (Börjesson, 2003, s.40). Man ifrågasätter alltså kunskapers absoluta
sanningsanspråk, det vill säga att något endast är giltigt för en viss tidsperiod eller
specifika samhällsgrupper (Börjesson, 2003, s.40). Detta innebär att vår kvalitativa del
av studien blir svår att återspegla då respondenterna själva skapar sin uppfattning om
verkligheten, vilket leder till att undersökningen vid ett annat tillfälle kan leda till andra
resultat då uppfattningen eventuellt förändrats.
Resterande delar av studien kommer att präglas av ett objektivt ställningstagande, vilket
innebär att de sociala företeelserna ligger utanför undersökningen och att verkligheten
inte är ett resultat av olika sociala konstruktioner (Bryman & Bell, 2005, s. 33). För att
vi ska kunna vara objektiva är det viktigt att vi är medvetna om våra åsikter för att
kunna bortse från dessa, därför är förförståelsen och hur den påverkar arbetet av stor
vikt. För att den kvantitativa delen av studien ska kunna ses som objektiv är det viktigt
att våra egna tankar och åsikter inte påverkar, så att andra ska kunna erhålla samma
resultat och slutsatser vid en återupprepning av undersökningen.

2.5 Perspektiv
För att underlätta för läsaren och ge en ökad förståelse för de val vi gör genom studien,
har vi valt att beskriva vilket perspektiv vi valt att anta. Vår studie skulle kunna utföras
från en rad olika perspektiv, bland annat hade attityderna från myndigheternas,
högfrekvenshandlarnas eller från marknadens perspektiv kunnat motiveras. Ett
eventuellt val av något av dessa perspektiv hade dock kunnat ge en subjektiv bild av
studien, därför har vi valt att anta ett så kallat helikopterseende (Lindholm, 1999, s. 44).
Detta eftersom vi vill undersöka skillnaderna i attityder mellan de olika aktörerna och
inte kommer att fokusera enbart på ett urval av aktörerna och deras attityder.

2.6 Insamling av litteratur
I början av studien innan problemet formulerats, utfördes en grov sökning på området
för att få en överblick av ämnet och vad som finns skrivet på området. Då användes
främst sökmotorn Google för att få en översikt av vad högfrekvenshandelns är och hur
det fungerar, dessutom fann vi ett program från "60 minutes" som behandlade
högfrekvenshandel och ett seminarium där regeringen bjudit in olika forskare och
aktörer för att debattera högfrekvenshandeln.
Därefter gjordes en litteratursökning i ALBUM, Umeå Universitetsbiblioteks system. Vi
började söka efter litteratur som behandlade högfrekvenshandeln och detta visade sig
inte vara helt enkelt, då området är väldigt nytt. Vi lyckades inte hitta någon litteratur
om högfrekvenshandeln i ALBUM, däremot fanns litteratur att finna genom andra
bibliotek i övriga delar av Sverige, därför genomfördes ett fjärrlån. Den andra
litteratursökningen med syfte att finna litteratur om hur människor formar sina attityder,
genomfördes även den på samma sätt som litteraturen om högfrekvenshandeln, med
misslyckade försök att finna litteratur i ALBUM så genomfördes än en gång ett fjärrlån.
Då bristen på litteratur på området är stor så har vi i första hand använt oss av artiklar
och tidigare forskning. Sökningen av dessa har i första hand skett via databasen
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Business Source Premier som finns tillgänglig via Umeå Universitetsbiblioteks
hemsida. Dessutom använde vi oss av Google Scholar för att komplettera de
vetenskapliga artiklarna med sådana som inte finns tillgängliga via databasen. Några av
de sökord som användes vid sökningen är "high frequency trading", "algorithmic
trading", "effects from high frequency trading", "the flash crash" och "medias impact on
people".

2.7 Källkritik
Den generella kritiken till flertalet av våra källor är att man bör ha i beaktande vem som
publicerat källan och vilka incitament de har gällande högfrekvenshandeln. Exempelvis
så bör man vara medveten om att de som är publicerat från Finansinspektionen kan vara
vinklat utifrån vilka incitament de har och hur de gynnas eller missgynnas av
högfrekvenshandeln, även om myndigheten ska anses vara oberoende, samma sak gäller
material publicerat från marknaden.
Den litteratur och de artiklar som vi använt oss utav gällande beskrivningen av
högfrekvenshandeln kan till stor del vara vinklad då författarna kan ha incitament till
högfrekvenshandeln. Detta har vi under arbetets gång varit medvetna om och tagit i
beaktning, därför har vi försökt variera källor som till största del är positiv eller negativ
gentemot handeln för att visa på de skillnaderna som finns. Alla källor som använts vid
beskrivning av handeln och den tidigare forskningen på området är väldigt nya och
uppdaterade, alla är publicerade under åren 2010-2011. Forskningen är till stor del
utförd av forskare på den amerikanska marknaden och är refererade vid ett flertal olika
tillfällen av andra studier. Finansmarknadsminister Peter Norman anordnade den 28
oktober 2010 ett seminarium där inbjudna gäster diskuterade högfrekvenshandelns
påverkan på marknaden, där refererade även en expert på området som arbetar på den
amerikanska marknaden till några av de intervjuer som vi använt oss utav. Då artiklarna
är nyligen publicerade och refererade ett flertal gånger så stärkt tillförlitligheten. För att
ge en förklaring till algoritmer har vi även använt oss utav "Introduction to algorithms"
från år 2001 som utförligt beskriver hur algoritmer fungerar, då beskrivningen av hur
algoritmer fungerar inte förändras avsevärt kan litteraturens trovärdighet ses som hög.
Gällande litteraturen som berör medias påverkan och attityderna så är den litteraturen
något äldre men kan ändå ses som pålitlig då förändringar gällande de psykologiska
teorierna inte förändras lika frekvent som den tekniska utveckligen. Det man bör ta i
beaktning är att mediapåverkan kan anses vara än större idag då vi bland annat kan ta
del av nyheter via internet.
För att genomföra de undersökningar som gjorts har vi använt en rad olika metodböcker
för att erhålla information om hur man bör gå tillväga och för- och nackdelar med
respektive undersökning. Som utgångspunkt har vi använt oss av metodböcker som är
inriktade på de olika undersökningsmetoderna.
Böckerna som använts till stöd för genomförandet av innehållsanalysen kan vid en
första anblick få en del kritik, detta då Bryman och Bell endast sammanfattar olika
metoder medan litteraturen Text och innehållsanalys, skriven av Findahl och Höijer är
kan anses som gammal. Företagsekonomiska forskningsmetoder är inte specialiserade
på området innehållsanalys men förklarar väldigt enkelt och tydligt tillvägagångssättet
vid genomförande av en innehållsanalys. Text och innehållsanalys är skriven för
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området och är speciellt inriktad på ämnet, dock är boken som nämnt väldigt gammal då
den är tryckt år 1981. Boken används dock än idag som kursbok vilket är ett argument
för att forskningen som finns på området inte ändrats avsevärt. Den tekniska
utvecklingen är idag betydligt högre än när boken skrevs och olika typer av media har
tillkommit, däremot så är metoden för hur analys av media ska utföras näst intill
densamma idag.
När vi har genomfört intervjuerna har vi använt oss av böcker som ”Att fråga”, den
kvalitativa forskningsintervjun, och intervjumetodik. All denna litteratur är äldre än
litteraturen på området högfrekvenshandeln, vi tror dock inte att detta påverkar speciellt
mycket då utvecklingen av undersökningsmetoder inte går lika snabbt framåt som den
tekniska utvecklingen som högfrekvenshandeln är kopplad till. Boken att fråga är
publicerad av SCB och användes ursprungligen för internt bruk år 1980, ett ökat
intresse för boken gjorde att den omarbetades och bakom dagens nya upplaga står Bo
Wärneryd som är redaktör och huvudförfattare till boken. ”Att fråga” bygger till stor del
på erfarenheter från SCB och metodstudier, då SCB årligen utför en rad undersökningar
så anser vi att litteraturen kan ses som trovärdig då de har stor erfarenhet på området.
Det man dock bör ta i beaktande angående denna litteratur är att den är tryckt år 1993
vilket är relativt gammalt.
Boken den kvalitativa forskningsintervjun är skriven av författarna Steinar Kvale och
Svend Brinkmann. Kvale var professor inom psykologi och föreståndare för center för
kvalitativ forskning, Brinkmann är professorer inom psykologi med inriktning mot
kvalitativ metod. Då båda har erfarenhet från kvalitativ metod och är väl meriterade så
känns källan trovärdig, dessutom är den tryckt år 2009 vilket gör att den är aktuell.
Rörande enkätundersökningen har vi använt oss utav litteratur som är specialiserad på
hur man genomför kvantitativ undersökning. ”Kvantitativ metod från början” år 2010 är
skriven av Annika Eliasson som är filosofie doktor i sociologi och extern lektor i metod
vid Köpenhamns universitet och har tidigare även undervisat i metod. Vi har även
använt oss utav Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik skriven år 2005 av
Göran Ejlertsson som har lång erfarenhet av enkätmetodik inom såväl utbildning som
forskning. Böckerna gällande den kvantitativa undersökningen kan därför ses som
trovärdiga och pålitliga.
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Kapitel 3 - Teori
3.1 Vad är högfrekvenshandel?
Högfrekvenshandel är en form av handel som sker mycket fort under en väldigt kort tid.
Ordet frekvens står för antalet gånger som någonting upprepas under en viss tid. I detta
fall är det köp- och säljordrar som genomförs under en tidsperiod på några
millisekunder, det vill säga tusendels sekunder, upp till endast några sekunder med hjälp
av mycket kraftfulla datorer. Det vill säga handel till en mycket hög frekvens sett till
den övriga handeln på aktiemarknaden. Högfrekvenshandeln har till syfte att utnyttja
likvida obalanser och marknadsimperfektioner i prissättning av företag på
aktiemarknaden för att gå med ekonomisk vinst (T. Hendershott & Riordan, 2009; T. J.
Hendershott & Riordan, 2011, s. 2). Det kan vara att priset skiljer sig mellan två stycken
marknader eftersom den ena uppdaterat priset fortare än den andra, det är då
högfrekvenshandlarna utnyttjar denna pris imperfektion till sin fördel. Därmed gör de
vinst på mellanskillnaden innan den andra marknaden hunnit uppdaterat sitt pris på den
specifika aktien. Då det handlar om väldigt små skillnader i t.ex. pris per aktie så krävs
det att högfrekvenshandlarna går in med väldigt mycket kapital för att vara effektiva
och göra så stor vinst som möjligt. Ett exempel på hur detta fungerar:

Ex 1. Prisskillnad: 0.002 kr.
Kapital: 100 000 kr.
Vinst: 0.002 * 100 000 = 200 kr.

Ex 2. Prisskillnad: 0.002 kr.
Kapital: 100 mkr.
Vinst: 0.002 * 100 000 000 = 200 000 kr.

För att detta skall vara möjligt så krävs det väldigt avancerade algoritmer som tolkar all
data som börsmarknaden skickar ut för att analysera denna och komma till ett önskat
resultat, dvs. ekonomisk vinst. Algoritmer är en
datoriserad process som använder ett input, vilket är
någon form av data, för att konstruera ett output, det
vill säga ett önskat resultat. Det finns dock olika
typer av algoritmer med varierande syften och
design, t.ex. sorteringsalgoritmer vars syfte är att
sortera data efter specifika regler som de
programmerats till att följa. Ett exempel på detta är
en sorteringsalgoritm som med följande input; n1, n2,
n3, n4, n5, sorterar n-värdena efter lägsta värdet först
eller vad man valt för typ av riktlinjer som skall
följas och ger användaren output i form av resultatet
(Cormen, 2001, s. 5). Ett annat exempel på en
algoritm vars uppgift är till att lösa ett problem är när
en lampa inte fungerar vilket är det som klassas som
ett input. Algoritmerna följer därefter de angivna
Figur 5: Hur en algoritm fungerar
reglerna för att komma till en lösning på vad som är
Källa: ("Algoritm - Wikipedia", 2012)
problemet för att lösa detta och skapa önskat output
vilket i detta fall skulle vara att få lampan till att
fungera igen. Stegen som går att observera är till att
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börja med om lampan är inkopplad eller ej, beroende på detta svar så följer algoritmerna
de uppsatta reglerna och går alternativt vidare till nästa steg för att finna en alternativ
lösning på problemet. Det finns alltså flertalet variabler som kan påverka lampan vilka
alla skall kontrolleras för att nå önskat output, dvs. att lampan skall fungera igen. Det är
dock ett väldigt simpelt förslag på en form av algoritm som inte tar hänsyn till många
variabler vilket algoritmerna vid högfrekvenshandeln gör då de tar hänsyn till historisk
och nutida data.
Vid högfrekvenshandel har algoritmerna tillgång till all historisk data samt den aktuella
datan för att på bästa sätt lägga in ordrar med positiv utgång, det vill säga en ekonomisk
vinning. All data tas med i den analys som utförs av algoritmerna vilken avgör
sannolikheten för att värdepappret, oftast aktier, skall stiga eller sjunka i värde. I grund
och botten baseras algoritmerna på statistiska och matematiska antaganden och beräknar
sannolikheten för tänkbara scenarion. Detta är en process som även människan kan göra
fast på en mycket längre tidshorisont, det är inte möjligt för en människa att på några
sekunder analysera all data som algoritmerna tar hänsyn till vilket ger dem ett övertag
sett till enheten tid. Det vill säga att kraftfulla datorer med hjälp av algoritmer utför en
lång tids arbete i form av analys och statistiska sannolikheter på väldigt kort tid i
jämförelse med människan vilket är extremt effektivt tidsmässigt. För att det skall vara
möjligt att göra en ekonomisk vinning på prisimperfektionerna, då det rör sig om
mycket kort tid som priserna skiljer sig åt, så krävs det att datorerna är placerade fysiskt
nära marknadens egna datorer. På så sätt kan de få informationen snabbare från en
marknad än den marknad som ännu inte uppdaterat sitt pris. Ett exempel på detta är när
prisinformation skall skickas mellan två marknader i USA, en placerad i västra delen
medan den andra är på den östra sidan. Denna information transporteras från en
marknad till en annan på ungefär 100 millisekunder, det vill säga 0.1 sekunder vilket är
mycket snabbt sett till den tid vi människor använder oss av i vår vardag. Däremot i den
datoriserade världen är detta faktiskt en ganska kraftig fördröjning, när en dator är
placerad i närheten av den redan uppdaterade prisinformationen erhåller datorn inom
några få millisekunder informationen. Därmed hinner datorerna lägga köp- och
säljordrar för att göra ekonomisk vinning på prisskillnaden. Det rör sig alltså om korta
tidsintervall där priserna skiljer sig åt vilket högfrekvenshandlarna utnyttjar till sin
fördel, något som blivit omdiskuterat i media är huruvida det är lagligt eller inte. (60
minutes, 2010, 10 October 5.45 PM)
Det är dock viktigt att skilja på olika typer av algoritmisk handel då alla inte används till
högfrekvenshandel. Den stora skillnaden är tiden som investeringarna görs på, då
högfrekvenshandeln endast handlar på mycket kort sikt och aldrig har någon form av
innehav över natten (Golub, 2011, s. 2). Andra typer av algoritmisk handel används
bland t.ex. pensionsfonder och hedgefonder för att räkna ut när den underliggande varan
står som högst eller lägst i kurs för att tjäna så mycket som möjligt.
Högfrekvenshandeln har en väldigt låg transparens vilket gör det svårt att i detalj
förklara hur handeln fungerar men enligt Brandon Rowley som tidigare arbetat åt en
hedgefond på Wall Street och i dagsläget i New York med högfrekvenshandel
(iStockAnalyst, 2012), förklarar att det finns tre strategiska kategorier som de arbetar
efter. Den första strategin handlar om att bidra med likviditet på marknaden, strategi
nummer två, trading the tape, fokuserar på att filtrera och identifiera viktig information
på marknaden. Den sista strategin vilken benämns som statistical arbitrage syftar till att
göra riskfria vinster med hjälp av sannolikhetslära och identifiera tekniska
handelsmönster (Rowley, 2010).
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3.1.1 Strategier
Liquidity providing
Market making / Rebate trading

Market making går ut på att högfrekvenshandlarna placerar en limit-order för att
antingen sälja eller att köpa aktier och göra vinst på bid-ask spreaden. Detta är möjligt
då många börsmarknader har en form av rabatt-system vilket innebär att de aktörer som
bidrar med likviditet erhåller en mindre summa pengar medan de som svarar på dessa
ordrar får betala en avgift. Denna strategi bidrar till en minskad indirekt kostnad
eftersom marknadens spridning blir lägre och utgör incitament till att bidra med
likviditet på marknaden.
Trading the tape
Ticker tape trading / Filter trading

All information som hanteras på aktiemarknaden som t.ex. pris och volym är tillgänglig
för alla aktörer. Dock så kan högfrekvenshandlarna utnyttja denna information till sin
fördel då de kan extrahera information som ännu inte nått allmänheten och göra vinst på
detta med hjälp av att algoritmerna analyserar data till en mycket hög hastighet för att
spåra signifikanta eller ovanliga förändringar i pris eller volym.
Momentum trading
Algoritmerna identifierar obalanser i tillgång och efterfrågan på marknaden och handlar
på mycket kort sikt till dess att det råder balans på börsen igen. Ett exempel på detta är
då det råder mycket stor efterfrågan på till exempel en aktie. Då går
högfrekvenshandlaren in och köper aktier i detta företag och väntar på att priset skall gå
upp till dess att det råder balans igen, det rör sig dock om mycket små marginaler men i
hög frekvens kan det ge kapitalvinster.
Statistical trading
Statistical arbitrage / Technical trading

Statistiskt arbitrage är en metod där högfrekvenshandlarna utnyttjar skillnader i pris på
värdepapper mellan olika marknader. Technical trading är en strategi som har till
uppgift att spåra andra tekniska handelsstrategier vilket kan vara mönster av olika slag
som till exempel hur priset på en aktie rör sig.

De ovan nämnda strategierna anses vara de primära, alltså de mest frekvent använda
bland högfrekvenshandlarna och anses vara acceptabla då alla på marknaden har lika
villkor. Däremot så finns det aggressivare strategier som diskuterats i media och som
många reagerat över och anser vara fult spel. Då det finns mycket lite information kring
dessa strategier har vi sammanställt information från flertalet källor för att på bästa sätt
beskriva hur strategierna fungerar, källorna vi använt oss utav är: (Patterson & Rogow,
2009), ("Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel - Finansinspektionen", 2012,
s.5) samt (Biais, 2012, s15-20).
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Spoofing & Smoking
Spoofing alternativt smoking är en strategi som går ut på att lägga ordrar för att förändra
prisbilden av en aktie vilket kan göras med hjälp av en kombination av köp- och
säljordrar. Ett exempel på smoking är att en högfrekvenshandlare lägger en mängd
säljordrar precis under det utsatta försäljningspriset och på så sätt attrahera att andra
aktörer lägger köpordrar. Då de långsammare aktörerna lägger sina köpordrar så
observeras detta av högfrekvenshandlarnas datorer som agerar innan dessa ordrar når
marknaden för att snabbt hinna ta tillbaka sina säljordrar. Detta innebär att de övriga
aktörerna inte köper till de lägre pris som robotarna lagt ut utan landar på de högre
försäljningspriserna. Spoofing är i princip motsatsen, strategin går ut på att via höga
säljordrar skrämma övriga aktörer till att sälja och då till ett lägre pris vilket
högfrekvenshandlarna utnyttjar och då passar på att köpa dessa.
Quote stuffing
Quote stuffing går ut på att sakta ned övriga aktörers system eller för att dölja sina egna
strategier. Då skickar datorerna ut mängder med köp- eller säljordrar vilket blir så
mycket information att analysera, att de övriga aktörerna inte hinner med och därmed
saktas ned av detta. Detta ger även möjligheten att lägga vinstgivande ordrar på de
långsammare systemens bekostnad, dvs. en väldigt aggressiv strategi.
Momentum Ignition
Momentum ignition, precis som namnet tyder på så vill man förstärka eller starta en
trend genom att lägga en mängd ordrar för att andra skall följa med trenden och på så
sätt vända positionen.
Last second withdrawal
Last second withdrawal, detta är ett begrepp som innebär att aktörer drar tillbaka ordrar
så sent som möjligt.
Front running
Front running, en strategi som blir allt mer populär vilket innebär att
högfrekvenshandlarna försöker identifiera och lägga sig före andra ordrar på
marknaden, utan att ha information om kundorder.
Event arbitrage
En del händelser har väldigt förutsägbar men kortsiktig påverkan på aktiers pris vilket
går att utnyttja under en mycket kort tid för högfrekvenshandlarna. Det är då möjligt att
programmera så att antingen köp- eller säljordrar läggs vid en specifik händelse för att i
princip göra en riskfri vinst.
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3.2 Högfrekvenshandeln i Sverige
Det är svårt att finna specifik information om högfrekvenshandeln och de som använder
sig av handeln i Sverige. De vill sällan uttala sig och till största del anses det bero på
konkurrensen, handlarna vill undvika att lämna information som någon konkurrent kan
ta del av. Dessutom så har högfrekvenshandlarna fått utstå hård kritik på senare tid.
(Sundkvist & Jerräng, 2011)
Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller tekniken som används
vid högfrekvenshandel. Det finns ca 20 stycken större leverantörer av teknik till
högfrekvenshandeln globalt och av det sägs att tre till fyra företag i toppen kommer från
Sverige. (Sundkvist & Jerräng, 2011) Det finns en rad olika högfrekvenshandlare som
agerar på den svenska marknaden, det är dock svårt att finna dessa och någon
sammanställning av vilka det är och hur många de är till antalet har vi inte lyckats finna.
Ett företag som arbetar med högfrekvenshandel och verkar på den svenska marknaden
är Pan Capital, företaget har de senaste åren gjort stora vinster och fortsätter på samma
bana, även om vinsten för år 2011 är lägre än åren innan. Företaget är dock förtegna om
exakt vilken verksamhet de bedriver och hur de stora vinsterna uppstått. (Jacob Bursell,
2012)
Diskussioner har förts huruvida högfrekvenshandlarna har ett övertag gentemot övriga
aktörer och använder sig av marknadsmissbruk. Martin Hedensiö på Nasdaq OMX
Stockholm menar att det kan finnas risk för marknadsmissbruk om en aktör lägger en
order på ett sådant sätt att denna inte kan avslutas. Samt att aktören inser eller borde ha
insett att denna order kan komma att påverka marknadspriser, då kan detta anses vara
marknadsmissbruk. Han anser att trovärdigheten på den svenska börsen är hög och att
man inte behöver oroa sig. Högfrekvenshandeln på den svenska marknaden står
dessutom endast för en liten del, 15 % av handeln som sker idag är högfrekvenshandeln
mätt i både omsättning och avslut. Därför anser han att det är viktigt att reglering
gentemot högfrekvenshandeln inte hämmar den fungerande handeln utan endast införs
som en begränsning mot de beteende som ej är önskvärda. (Kederstedt, 2012)
En ny lag (2007:528) om värdepappersmarknaden i Sverige implementerades 1
november år 2007, utifrån ett direktiv, Directive on Markets in Financial Instruments
(MiFID) som EU antagit. Anledningen till den nya lagen som trädde i kraft år 2007 är
att man vill ha enhetliga rörelseregler för värdepappersföretag och reglerade marknader.
("Ny lag om värdepappersmarknaden (Mifid) - Finansinspektionen", 2007) MiFID är ett
omfattande direktiv som består av många olika delar, men två av de viktigaste delarna
sett ur högfrekvenshandelns perspektiv är marknadsplatsen och genomlysningen.
Marknadsplatsen delades upp under år 2007 mellan reglerade marknader och
Multilateral Trading Facility (MTF). Skillnaden blir att MTF:er (Aktietorget, First
North och NGM:s Nordic MTF) ska vara enklare handelsplatser som inte omfattas av
samma regelverk som den reglerade marknaden, det är dock viktigt att aktörerna
undersöker vilka villkor som gäller då marknaden själv kan välja att använda sig av de
strängare reglerna. De reglerade marknaderna som omfattas av de strängare reglerna är
Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM). ("MiFID – nya regler för
värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se", 2012)
Ett av de huvudsakliga syftena med direktivet var att öppna upp konkurrensen på
marknaden. Värdepapper kan handlas på olika marknader inom EU utan att bolagen
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själv ansöker om detta eller ger sitt samtycke. ("MiFID – nya regler för
värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se", 2012) Exempelvis så kommer Volvos
aktier att kunna handlas på andra reglerade marknader och på MTF:er i hela EU och inte
enbart på Stockholmsbörsen. Detta leder till en ökad konkurrens men även en större
marknad för högfrekvenshandlarna som blixtsnabbt kan utnyttja prisskillnaderna som
kan uppstå mellan marknaderna.
En av de andra viktiga delarna sett ur högfrekvenshandelns perspektiv är genomlysning,
vilket ger bättre möjlighet och gör det enklare att jämföra priserna på de olika
marknadsplatserna, man vill utjämna aktörernas konkurrensförutsättningar.
Informationen ska offentliggöras oavsett på vilken marknad man handlar aktien, vilket
gör att prisbildningen stärks. Kraven på genomlysning som satts upp gäller dock bara
aktier. ("MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se", 2012)
I dagsläget håller man från EU:s sida på att utreda och lämna förslag till MiFID II eller
MiFIR, som är en förordning att jämföra med MiFID som är ett direktiv. Med anledning
av den snabba och ständiga utvecklingen som sker på den finansiella marknaden så vill
man se över det första direktivet och göra vissa ändringar och justeringar för att anpassa
sig till marknaden. Utredning pågår fortfarande och Finansinspektionen har lämnat ett
remissvar med synpunkter på den föreslagna förordningen, några av de synpunkter som
berör högfrekvenshandeln är att de tycker att det är bra att Finansinspektionen ska ges
tillgång till orderdata för att lättare kunna övervaka den finansiella marknaden.
Finansinspektionen menar dock att man bör förtydliga hur detta ska gå till och hur
informationen ska komma inspektionen till nytta på ett effektivt sätt.
Finansinspektionen kan inte finna information om att de olika marknaderna ska förse
inspektionen med identifikationsuppgifter för de finansiella instrumenten, skulle vara
givna i varken direktivet eller den nya förordningen. Om myndigheterna själva ska få
tag på den informationen så skulle det leda till stora kostnader för att få tillgång till
uppgifterna. (Håkansson & Allstrin, 2011, s.6)
Finansinspektionen anser att det är bra att man belyser högfrekvenshandlarna och att
dessa bör stå under tillsyn. Myndigheten ser därför positivt till att aktörerna ska
omfattas av tillståndsplikt när de är medlemmar eller deltagare på en reglerad marknad
eller MTF. (Håkansson & Allstrin, 2011, s.8) I förordningen ställs krav på att
värdepappersföretagen årligen ska rapportera den algoritmiska handeln till
myndigheten, Finansinspektionen ställer sig dock kritisk till detta och menar att de inte
skulle ha möjlighet att granska all information, däremot anser man att ett effektivare sätt
skulle vara att myndigheten hade tillsyn på värdepappersföretagens kontrollsystem. Ett
ytterligare argument för detta är att Finansinspektionen har rätt att få ut information om
algoritmhandeln om de önskar. EU vill i sin förordning även att värdepappersföretagen
som använder sig av algoritmiskhandel ska vara aktiva på marknaden oavsett
marknadsförhållanden, även vid turbulenta tider ska man tvinga högfrekvenshandlarna
att stanna kvar på marknaden. Detta ställer sig dock Finansinspektionen kritisk till av ett
flertal skäl, bland annat att handeln inte kan liknas vid market-maker.
Värdepappersföretagen skulle utsättas för stora risker och välja att inte var kvar som
aktörer på marknaden vilket försämrar likviditeten på marknaden och alternativt skulle
de kunna dra på sig förstora risker som inte är sunt för företaget om de tvingades att
alltid vara aktiv på marknaden. (Håkansson & Allstrin, 2011, s. 9-10)
Högfrekvenshandeln har blivit anklagad för att bryta mot lagen om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lagen omfattar brott om
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manipulation och marknadsmissbruk. En av de delar som går under lagen är insiderbrott
som innebär att man har ett tidsmässigt informationsövertag gentemot andra aktörer på
marknaden och handlar med den informationen. Därmed går det att göra ekonomisk
vinst på den information som erhålls före de övriga aktörerna. En annan del är
otillbörlig marknadspåverkan, vilket innebär exempelvis att skenaffärer manipulerar
marknaden. ("Marknadsmissbruk och insiderbrott - Ekobrottsmyndigheten", 2012) Vid
högfrekvenshandel finns det olika strategier att använda sig av för att få största möjliga
vinst, två av strategierna som anklagas för att manipulera marknaden är Smoking och
Spoofing. Båda dessa strategier går ut på att påverka marknaden genom att flera ordrar
läggs som inte har för avseende att köpa eller sälja för att senare snabbt dra tillbaka
dessa, vilket påverkar priset på en köp- eller säljorder. Därmed tror aktörerna på
marknaden att likviditeten är hög vilket skapar ett tillfälle att köpa eller sälja,
högfrekvenshandlarna drar då tillbaka sina ordrar vilket innebär att övriga aktörer får
betala ett högre pris. ("Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel Finansinspektionen", 2012).
Med anledning av högfrekvenshandelns stora uppmärksamhet under den senaste tiden
och diskussioner kring effekterna av handeln har fått Finansinspektionen att reagera. De
har därför under hösten 2011 låtit sig göra en oberoende utredning där de kartlägger
högfrekvens- och algoritmhandeln i Sverige. Utredningen består av två delar, den första
delen är en sammanfattning av två enkäter som genomförts där man undersöker svenska
aktörers syn på handeln och riskerna med den. Den andra delen är gjord av en extern
utredare som undersökt högfrekvenshandelns uppkomst, utbredning och
forskningsläget. (Finansinspektionen, 2012, s.4)
Några av de resultat som man inbringar under den första delen av utredningen är att
endast ett fåtal (3 av 24) av de tillfrågade använder sig av högfrekvenshandel, av de
tillfrågade ingår tio stycken banker och fjorton stycken institutioner.
Högfrekvenshandeln bland de tillfrågade aktörerna i Sverige är begränsad, fem av de
tillfrågade bolagen uppger att 50-60 % av deras handel sker med hjälp av algoritmer, två
av dessa uppger att stor del av den algoritmiska handeln är högfrekvenshandel. Även
bland de tillfrågade institutionerna är högfrekvenshandeln mycket begränsad och endast
en av fjorton tillfrågade uppger att de använder högfrekvenshandel.
(Finansinspektionen, 2012, s.4-6)
Majoriteten av respondenterna menar att det finns osunda handelsmönster, sju av de
tillfrågade tillägger dock att det har funnits under en längre period och kanske inte
enbart beror på högfrekvenshandeln. I enkätundersökningen framkommer det även att
många upplever att likviditeten har försämrats och att volatiliteten har förändrats. Att
detta skulle beror på högfrekvenshandeln är dock oklart, att likviditeten har försämrats
anses bland annat bero på att marknaden är mer fragmenterad och en minskad tick-size.
Detta anses ha gjort så att alternativa marknader har växt fram, dark pools som är väl
utvecklade på den svenska marknaden innebär att handel av större ordrar sker på sidan
av börsen för att minska marknadspåverkan. (Finansinspektionen, 2012, s.5)
Alla de tio bankerna upplever att den marknadsövervakning som finns idag inte är
tillräcklig och att mer övervakning behövs framförallt anser de att det behövs en
samordnad övervakning av alla marknadsplatser, detta mycket på grund av effekterna
efter MiFID infördes. (Finansinspektionen, 2012, s.7-8)
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Av de tillfrågade institutionerna anser tretton stycken att förtroendet för marknaden har
minskat, de menar att detta inte nödvändigtvis behöver bero på högfrekvenshandeln
utan att det till stor del kan bero på hur media uppmärksammat ämnet. Två av de
tillfrågade anser att de professionella aktörernas förtroende är opåverkat, däremot anser
de att förtroendet har minskat bland allmänheten. (Finansinspektionen, 2012, s.10)
Den andra delen som är genomförd av Niclas Johansson extern utredare, nämner några
faktorer som har påverkat högfrekvenshandeln. Det är bland annat regulatoriska
faktorer, historiskt sett har Sverige använt sig mycket av självreglering, idag syns en
ökning av den offentligrättsliga regleringen sedan introduktionen av MiFID år 2007.
Där framförallt den ökade konkurrensen och Best Execution har bidragit till ökningen av
algoritm- och högfrekvenshandeln, även den tekniska utvecklingen på börserna anses ha
bidragit till den ökade högfrekvenshandeln. Vidare diskuteras även resultaten
kompletterat med resultat från intervjuerna, den reglering som finns på marknaden och
den som är på gång. (Johansson, 2012, s.1-35)
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3.3 Tidigare forskning
Det finns ett antal studier som de flesta är publicerade under år 2010 och 2011, en del av
dessa är undersökningar som behandlar hur högfrekvenshandeln påverkade flashkraschen och om denna typ av handel skulle kunna vara orsaken (Easley et al., 2011).
Andra studier berör högfrekvenshandeln ur ett marknadsperspektiv och undersöker om
handeln leder till förbättrad marknadskvalité (Brogaard, 2010). Vår studie behandlar
skillnaderna i attityderna till högfrekvenshandeln och vad dessa beror på, därför
kommer även de psykologiska aspekterna bakom hur attityder formas att beskrivas,
samt massmedias påverkan på våra attityder.
3.3.1 Högfrekvenshandelns effekter och inverkan på flash-kraschen
I studien "Does Algorithmic Trading Improve Liquidity", undersöker Hendershott, Jones
och Menkveld (2011) hur den algoritmiska handeln påverkar aktiemarknaders likviditet.
Utgångspunkten för denna undersökning är trafik från New York Stock Exchange i
form av elektroniskt lagda ordrar, tillbakadragna ordrar samt handelsrapporter. Perioden
de undersöker är fem år, då undersöks tillväxten av algoritmisk handel samt
förbättringar i likviditet på marknaden. Studien visade att när den algoritmiska handeln
ökade så förbättrades även likviditeten, dock så betonar de att det inte behöver vara
orsaken till den förbättrade likviditeten. För att undersöka den bakomliggande orsaken
till den ökade likviditeten så studerades exogena orsaker i form av autoquoting vilket
gör det möjligt för algoritmerna att snabbare analysera och hantera data. Detta infördes
år 2003 på NYSE men under en längre tidsperiod och inte på en gång för alla aktier.
Varje aktie skulle använda sig av detta system och med hjälp av denna desynkronisering
kunde Hendershott, Jones och Menkveld identifiera orsakssambandet till den ökade
likviditeten.
Slutsatsen de kom fram till var att den algoritmiska handeln faktiskt ökade likviditeten
för large-cap aktier. Handeln förbättrade även prisidentifieringen när handel inte
utfördes vilket innebär att quotes blev mer informativa och att handelskostnaden faktiskt
sjönk. Varför det är så kan de inte riktigt svara på då den algoritmiska handeln inte är
speciellt transparent men de diskuterar möjliga orsaker. Ett exempel är att den
algoritmiska handeln är så pass snabb på att ändra sina köp- respektive säljordrar vid en
prisuppgång och prisnedgång att de på så sätt eliminerar möjligheterna till arbitrage vid
en sådan situation. En annan teori är att algoritmerna är programmerade att spåra andra
algoritmers handelsmönster och kan på så sätt justera sina ordrar därefter. Då det gäller
mindre aktier på small-cap så kan de ej bevisa någon signifikant påverkan i sin
undersökning vilket de tror kunna bero på att deras instrument är svagare där.
(HENDERSHOTT et al., 2011)
De påpekar även en viktig faktor i undersökningen som kan vara av väsentlig form då
det data de använde sig utav är från år då marknaden var välmående och aktiepriserna
ökade kontinuerligt. Det är därför inte säkert att samma slutsatser kan dras vid en
eventuellt långvarig nedgång på börsen, t.ex. vid en börskrasch. De anser dock att den
algoritmiska handeln bör främjas av både marknad och myndigheter för att främja den
ökade likviditeten. (HENDERSHOTT et al., 2011)

24

I en annan studie "High frequency trading and its impact on market quality" som
utfördes år 2012, undersöker Brogaard vid Northwestern University School of Law hur
högfrekvenshandeln påverkar den amerikanska aktiemarknadens kvalité i form av
likviditet, prisupptäckt samt volatilitet. Studien grundar sig på data med bland annat 26
stycken högfrekvenshandlare vilket har motsvarat ca 68.5 % av handeln i dollar på
aktiemarknaden under den specifika perioden. Undersökningen omfattade även olika
strategier som högfrekvenshandlarna använder sig utav och till exempel hur mycket
vinst de uppskattningsvis gör per år. Brogaard fann i sin studie att
högfrekvenshandlarna inte använder sig av förutsägande strategier mer än vad övriga
aktörer gör utan tenderar att använda sig av obalanser i antalet ordrar för att gå med
ekonomisk vinst. Huruvida marknadens kvalité påverkades så analyserades den
tillgängliga datan med hjälp av statistiska och matematiska antaganden för att undersöka
olika hypoteser kring marknadens likviditet, prisupptäckt och volatilitet.
Begreppet prisupptäckt innebär hur riktigt ett pris är på marknaden, det vill säga aktiens
verkliga värde. För att studera detta så användes tre olika Hasbrouck-metoder för att
upptäcka det korrekta priset. Metoderna liknar de som användes i studien ”Does
algorithmic trading improve liquidity?”, som utfördes av Hendershott, Jones och
Menkveld vilken nämns ovan. Vad de båda studierna visade var att högfrekvenshandeln
har en signifikant påverkan på aktiens verkliga värde. För att se huruvida volatiliteten
påverkades så utfördes en simulering av marknaden med tre olika alternativ för hur
prisutvecklingen skulle ske. Det första alternativet var hur priset förändrades om
högfrekvenshandlaren inte deltog i någon handel. I det andra och tredje alternativet så
deltog handlaren men krävde ingen likviditet utan bidrog med den, respektive det
omvända i det sista alternativet. Det visade sig att volatiliteten ökade då
högfrekvenshandlarna inte deltog på marknaden och att den minskade när aktörerna
bidrog med likviditet. Figur 6 visar på hur marknaden ser ut då högfrekvenshandeln
bidrar med likviditet, det går ur figuren att tolka en större tillgång än efterfrågan på
likviditet när högfrekvenshandlarna deltar i aktiehandeln.

Figur 6: Tillgång och efterfrågan på likviditet
Källa: (Brogaard, 2010)
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Angående måttet likviditet så visade det sig att högfrekvenshandlarna bidrar med
likviditet men inte i samma mängd som de övriga aktörerna. Det vill säga,
högfrekvenshandlarnas orderbok har inte samma djup som de övriga aktörerna. En
viktig poäng som Brogaard nämner är att resultatet av likviditetsmåttet kan ha påverkats
av de olika aktörernas beteende vilket kan förändras beroende på hur till exempel
tillgång och efterfrågan på marknaden ser ut. Ett annat exempel är då en limit-order vid
ett specifikt pris eller kvantitet kan komma att påverka beteendet vilket i sig påverkar
undersökningen.
Sammanfattningsvis, precis som Hendershott, Jones och Menkveld kom fram till i sin
studie så visade det sig även här att högfrekvenshandeln bidrar starkt till en förbättrad
prisupptäckt. Studien visade även att mängden likviditet de olika högfrekvenshandlarna
bidrar med är väldigt blandad men att de strategiskt väljer att undvika i så stor
omfattning som möjligt att handla med informerade aktörer. Brogaard fann även att
högfrekvenshandeln, tvärtemot vad många tror idag, faktiskt dämpar volatiliteten på
intradags-marknaden. Det vill säga, slutsatsen i studien påvisade att högfrekvenshandeln
bidrar till en ökad kvalité på marknaden. (Brogaard, 2010)
Ovanstående artiklar visar på vilka effekter högfrekvenshandeln kan ha på marknaden
gällande likviditet och volatilitet. Utifrån de effekter som handeln medför på marknaden
vill vi även belysa högfrekvenshandelns inverkan vid en krasch. En utav studierna som
är utförd med anledning av "Flash Crash" är Easley, Lopez de Prado och O´Haras
(2011) studie "The Microstructure of the flash crash" som undersöker om en liknande
krasch kan komma att inträffa i framtiden och i så fall om det finns några verktyg för att
övervaka i realtid sannolikheten för att det inträffar igen.
De menar att en liknande krasch kan komma att inträffa igen och det finns ett antal
anledningar till detta. En av anledningarna är att det på marknaden finns så kallade
marknadsgaranter som har en väldigt kort innehavstid kombinerat med mycket små
lager, i regel använder de sin snabbhet för att kontrollera sin positions risk.
Marknadsgaranterna ska tillhandahålla likviditet i en högfrekvens miljö vilket medför
ytterligare risk. När orderflödet är balanserat har högfrekventa marknadsgaranter
möjlighet att tjäna pengar på små marginaler men med ett stort antal affärer. När
orderflödet är obalanserat står marknadsgaranterna inför möjliga förluster.
Marknadsgaranterna gör istället en uppskattning av toxicitet, dvs. den förväntade
förlusten från handel med bättre informerade motparter. Flödet riktat till "position
takers" blir en viktig faktor för att avgöra deras deltagande, tror de att toxiciteten är för
hög kommer de att likvidera sina positioner och lämna marknaden.
Sammanfattningsvis så ser författarna till studien tre faktorer som spelar in i den
nuvarande marknadsstrukturen. Koncentration av likviditet finns i ett litet antal mycket
specialiserade företag. Minskat deltagande av privata investerare som resulterar i ökad
toxicitet av flödet till marknadsgaranterna. Likviditetsleverantörer är mycket känsliga
för förluster under dagen, detta till en följd av likviditetsleverantörernas låga
kapitalbildning, höga omsättning, ökad konkurrens och små vinstmarginaler. Dessa
faktorer i kombination med högfrekventa handlares förmåga att snabbt försvinna från
marknaden, gör att situationer av plötslig illikviditet kan förekomma.
Vidare analyserar de hur marknadsgaranter kan ha dragits tillbaka från marknaden
under händelserna den 6 maj år 2010, till följd av förluster eller ett extra flöde av
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toxicitet orsakade av "position takers" under de föregående dagarna och timmarna. För
att undersöka denna hypotes användes ett mått kallat VPIN utvecklat av författarna i
tidigare studier, vilket visar hur orderingången blev toxic över dagen. De visar även att
rörelser i VPIN antydde själva kraschen, vilket ger en tidig varning om
likviditetsproblem.
För varje tidsperiod är VPIN, förhållandet mellan genomsnittlig obalanserad volym och
den totala volymen under perioden. I perioder då det finns en hel del information
baserad på handel kommer VPIN måttet att vara stort. Under dessa perioder kommer
marknadsgaranterna köpa när priserna går ner och vice versa och så kommer de att
samlas eller förlora investeringen. Eftersom marknadspriserna ändras kommer
marknadsgaranterna att förlora på sina positioner. Om dessa förluster ackumuleras,
skulle det förväntas att marknadsgaranterna ångrar sina positioner, vilket bidrar till
obalans i handeln som kan leda till en krasch.
I denna studie fokuserar man på VPIN för E-mini S&P 500 futures för tidsperioden 1
januari 2008 till 30 oktober 2010. Resultat visar på att ett genomsnitt på femtio VPIN
värde per dag, men på väldigt aktiva dagar kommer VPIN måttet att uppdateras mycket
mer frekvent än på mindre aktiva dagar. Man har även kommit fram till att VPIN i
allmänhet är en stabil process och att den nådde sin högsta nivå den 6 maj år 2010,
vilket ger kvantitativa stöd till det kvalitativa påståendet att "likviditeten förångas".
I studien undersöks det även hur det såg ut dagarna och timmarna innan kraschen och
resultatet är att VPIN var onormalt högt åtminstone en vecka innan "Flash Crash".
Ytterligare en observation man gör är att situationen blev ännu värre timmarna innan
kraschen. När marknadsgaranterna överväldigades av ett negativt flöde så lämnade
många högfrekvenshandlare marknaden. Detta i kombination med att stora leverantörer
av likviditet upplevde stora förluster den 6 maj år 2010 och var tvungen att stoppa sin
handel.
Några menar att studien kan bli missvisande då man bara kollar på VPIN och inte på
VIX som visar på prissvängningar på marknaden. Forskarna menar dock att VIX inte
förutsåg kraschen utan påverkades av den. Studien visar på en positiv och signifikant
korrelation mellan VPIN och framtida volatilitet på E-mini S&P 500, vilket tyder på att
en ökning av VPIN inte innebär en ökning av volatilitet i instrumentet.
Flash-kraschen kunde ha undvikits eller åtminstone mildrats genom att
likviditetsleverantörer hade stannat kvar på marknaden. Genom att de drog sig tillbaka
och istället blev likviditetskonsumenter eftersom de sålde sina tillgångar, förvärrades
kraschen hävdar författarna.
Författarna menar att konjunkturella faktorer kan ha spelat en roll men de menar att
kraschen bättre förstås som en förändring av likviditetsreserv, till följd av strukturella
drag i den nya världen med högfrekvent handel. I denna värld domineras likviditet av
datoriserade marknadsgaranter som är programmerade för att placera köp och säljorder
samtidigt som de ska undvika betydande innehav. Då flödet av toxicitet ökar kan
marknadsgaranterna stå inför stora förluster och därför begränsa sina risker genom att
minska eller likvidera sina positioner. Marknaden kan då råka ut för illikviditet vilket
kan få katastrofala följder för marknadsaktörer.
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Vissa har krävt ett förbud mot högfrekvenshandeln, men författarna tror en bättre
lösning skulle vara att identifiera och hantera riskerna med handeln på den nya
marknadsstrukturen. Att skapa ett börshandlat VPIN-kontrakt skulle erbjuda
marknadsgaranter en objektiv mätning av toxicitet flödet och dessutom ett verktyg för
riskhantering. Under perioder av marknadsstress kan dynamisk säkring av exponeringen
för VPIN få högfrekvenshandlarna att stanna kvar på marknaden och tillhandahålla
likviditet, vilket minimerar eller möjligen gör så att nästa krasch kan undvikas.
3.3.2 Högfrekvenshandelns effekter på aktiemarknaden
Tabell 1 - Sammanställning av artiklar som finns beskrivna i teoriavsnittet
Artikel
Does Algorithmic
Trading Improve
Liquidity

Författare
Hendershott, Jones
& Menkveld (2011)

Effekter
Förbättrad likviditet
Förbättrad
prisidentifiering

Kommentar
Undersökningen är
genomförd på en
välmående marknad

High frequency
trading and its
impact on market
quality

Brogaard (2010)

Slutsats
högfrekvenshandeln
bidrar till ökad
marknadskvalité.

The Microstructure
of the flash crash

Easley, Lopez de
Prado & O´Haras
(2011)

Minskad volatilitet
Bidrar till viss
likviditet
Bidrar starkt till en
förbättrad
prisupptäckt
Kraschen
förvärrades genom
att likviditetsleverantörer drog
sig tillbaka

Studien är utförd
utifrån hur det såg ut
när flash-kraschen
inträffade.

Tabell 2 - Ytterligare artiklar som berör högfrekvenshandelns effekter
Artikel
The Flash Crash: The
Impact of High
Frequency Trading
on an Electronic
Market
Exchange-Traded
Funds, Market
Structure and the
Flash Crash

Författare
Kirilenko, Kyle,
Samadi & Tuzun
(2011)

Effekter
HFT förvärrade
volatiliteten under
flash-kraschen

Kommentar
Undersökningen är
koncentrerad på flashkrachen.

Madhavan (2012)

Brist på likviditet
under kraschen.

Low-Latency
Trading

Hasbrouck & Saar
(2011)

HFT förbättrar
marknadskvalitén
mätt som spridning,
djup & volatilitet

Samband mellan
flash-kraschen och
marknadsstruktur,
mönster av volym och
kurs fragmentering.
Studien är utförd på
den europeiska
marknaden
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3.3.3 Psykologiska aspekter – Attityder & media
Fenomenet studien har till grund att undersöka är attityder vilket är ett begrepp som
inryms inom psykologin. Därför läggs stort fokus på hur attityder formas och vad som
påverkar människors attityder. Därefter kommer forskning som visar på hur attityderna
påverkas av massmedias rapportering lyftas fram.
Attityd är en psykologisk term som avser hur man värderar något med antingen en
positiv eller negativ inställning gentemot attitydobjektet. Attitydobjektet i sin tur kan
vara en person, en företeelse eller en idé av något slag som värderas, i denna studie är
attitydobjektet högfrekvenshandel. En attityd utvecklas när värderingarna påverkas, en
person har inte en attityd förrän personen påverkas av värderingarna som ryms inom
begreppen affektiv, kognitiv eller beteendemässig grund. Om det finns benägenhet att
svara har personen bildat sig en inställning till attitydobjektet. (Eagly & Chaiken, 1993,
s.1-2) Den affektiva kategorin består av de känslor personen har till attitydobjektet. Den
kognitiva är tankar personen har om objektet och den tredje kategorin är beteende som
omfattar personens handlingar med avseende på attitydobjektet. (Eagly & Chaiken,
1993, s.10)
Den kognitiva kategorin är tankar eller idéer om attitydobjektet, tankarna är ofta
formade som föreställningar där föreställningarna antas vara kopplingar som personer
har skapat mellan attitydobjektet och olika attribut. Attributen som associeras med
objektet uttrycker positiva eller negativa värderingar. Till exempel så tycker vissa att det
är bra att det finns kärnkraft då det är en billig energikälla som ger mycket energi dessa
kopplar samman attitydobjektet med positiva attribut. Termen föreställningar används
för att beskriva tankar som personer har om attitydobjektet, i begreppet inryms även
kognition, kunskap, åsikter, information och slutsatser. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 11)
Hur personer lär sig och bildar sina tankar och idéer kommer från den information som
erhålls om attitydobjektet och det som formar våra föreställningar. Informationen
kommer från en direkt upplevelse eller indirekt upplevelse, exempelvis så kan en person
direkt uppleva ett nytt varumärke från en läskedryck genom att själv smaka på drycken,
medan den indirekta upplevelsen kan komma från tv reklam som beskriver dryckens
smak. Personen som tar emot meddelanden presenteras med information om objektet, i
den mån mottagaren godkänner denna information, antas personen bilda nya
föreställningar från vilken en ny eller ändrad attityd härrör. (Eagly & Chaiken, 1993, s.
14-15)
Kategorin affektiv består av känslor, humör och sympati som personer upplever i
samband med attitydobjektet. Det gäller även här att personer kan uppleva objektet som
extremt positivt eller extremt negativt, exempelvis så kan vissa personer uppleva en
känsla av aggressivitet gentemot kärnkraftverk medan andra kan uppleva en känsla av
optimism och hopp. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 11-12) Inställningen till objektet
kommer att framkalla affektiva svar och därigenom formas en inställning. Exempelvis
så skulle stimuli upprepade gånger i samband med elektriska stötar förvärra en negativ
bedömning vid denna affektiva process medan stimuli i samband med förskjutningen av
elektriska stötar skulle ge en positiv bedömning. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 15)
Den sista kategorin är beteende som består av uppenbara åtgärder som personer
uppvisar i förhållande till objektet. Även i denna kategori kan man ha ett intervall
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mellan positiv eller negativ, till exempel så kan vissa individer acceptera att det inte är
som de tycker medan andra försöker påverka så att deras åsikter kommer fram och tas i
beaktning. I allmänhet kommer personer som är för ett objekt att engagera sig i
beteenden som stöder det medan motsatsen kommer att försöka förhindra eller göra
motsatsen för att de är negativa till objektet. Beteendemässiga svar kan också omfatta
planer på att utföra något som inte nödvändigtvis uttrycks i öppet beteende. Till
exempel kan en person ha för avsikt att skicka in en ansökan dagen därpå, men kan eller
vill inte utföra handlingen. Positiva utvärderingar är relaterade till att hålla stödjande
avsikter i förhållande till attitydobjektet och negativa värderingar till att hålla ickestödjande avsikter. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 12) Med hänsyn till personers
självuppfattning, så tenderar attityder att styras utifrån tidigare beteende. Personer tar
hänsyn till förhållanden som råder när de utför ett beteende, resultat tyder på att de
hellre formar sina attityder när de inte tror att externa krafter tvingar individen att
engagera sig i beteendet. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 16)
Affektiva
processer
Kognitiva
processer

Attityd

Beteendemässiga
processer

Figur 7: Attityder kommer från kategorierna kognitiv, affektiv och beteende.
Källa: (Eagly & Chaiken, 1993, s. 15)

Diskussioner har förts huruvida alla tre kategorier måste vara uppfyllda för att en
trovärdig attityd ska formas. Tidigare ansågs det att alla tre delar måste vara uppfyllda,
medan det numera anses att endast en av kategorierna behövs uppfyllas för att attityder
skall formas. Exempelvis så kan personer lära sig något om ett attitydobjekt endast
genom att läsa om det. Indirekta upplevelser om ett objekt behöver inte leda till ett
beteende när attityden formas, eftersom det inte finns någon kontakt med objektet kan
sannolikheten till att känslor triggas av stimuli som representerar attitydobjektet minska.
Andra attityder kan formas enbart av affektiva eller beteendemässiga processer eller av
en blandning av processerna. Speciellt när personer stöter på objektet direkt kan
attityden formas av ett flertal processer. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 16)
Människors attityder uppkommer genom olika faktorer som påverkar, bland annat så
påverkas attityderna av tidigare erfarenhet från attitydobjektet, gener, familj, sociala
interaktioner och scheman. Schema är ett bredare sätt att klassificera kognitiv struktur
och ett användbart perspektiv på hur personer tänker kring attityder. Schema sägs vara
kognitiva organiserade förkunskaper, avskilda erfarenheter med specifika fall.
Erfarenheter från attitydobjektet antas leda människor till att associera dem med attribut
eller mer allmänt tänka på objektet. Tankarna lagras och kan ses som kognitiva
strukturer som organiserar förkunskaper. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 18)
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Människors attityder och föreställningar som kommuniceras till andra individer är inte
alltid deras egna åsikter. Eftersom människor påverkas mycket av sociala normer, krav
och begränsningar som ingår i de sociala rollerna som finns i samhället, vilket gör att
människor kan säga saker som de inte tror på egentligen. (Eagly & Chaiken, 1993, s.
499)
I studien kommer inte hur attityder påverkar människors beteende att undersökas, utan
vilka attityder de har till högfrekvenshandeln och vad dessa beror på. Därför kommer
beskrivning av teori om hur attityderna påverkar vårt beteende att uteslutas, däremot
kommer massmedias påverkan på attityder att lyftas fram.
Det finns många studier som behandlat ämnet massmedia och dess effekter på specifika
områden. Slutsatserna är många och väldigt omdebatterade då det är svårt att bevisa
psykologiska effekter och beteendeförändringar. Vad Ball-Rokeach och DeFleur (1976)
undersökt i studien "A dependancy model of massmedia effects" är hur massmedia
generellt påverkar människor i form av kognitiva-, affektiva- och beteendemässiga
förändringar. Denna studie till skillnad från många andra inriktar sig inte på något
specifikt område utan ser till de generella förändringarna oavsett om det gäller
rapportering av ekonomi, samhällsproblem m.m. Ball-Rokeach och DeFleur har dock
valt att avgränsa sin studie till människor med en hög beroendegrad av att informera sig
via olika kanaler inom media och som befinner sig i storstads- samt industrisamhällen.
Anledningen till detta är att hur beroende människan är av att informera sig via olika
informationskanaler är en viktig variabel då attityder formas, det gäller att förstå när och
varför media påverkar människors övertygelse, känslor och beteende.
Det finns enligt Ball-Rokeach och DeFleur (1976) en mängd olika anledningar till
varför människor är beroende av att tillfredsställa ett informationsbehov. Ett exempel på
detta är människors behov av att förstå ens sociala värld och ett annat är behovet av att
agera på ett meningsfullt och effektivt sätt. De nämner även ett ytterligare behov i form
av att finna någon form av fantasiflykt för att slippa de vardagliga problemen och stress.
Desto större behovet är, desto större beroende skapas vilket påverkar åhörarna eller
åskådarna kognitivt, känslomässigt och beteende. Det vill säga massmedias meddelande
för att nå ett brett utbud av kognitiva-, känslomässiga- och beteendeeffekter vilka
kommer att påverkas positivt när de fyller många unika och centrala
informationsfunktioner. Potentialen ökar när det råder en hög nivå av strukturell
instabilitet i samhället till konsekvens av konflikter och förändring.
Studien grundar sig på tre grundläggande beståndsdelar som alla är sammanknutna på
något sätt. De olika beståndsdelarna är människan, det vill säga åhöraren eller
åskådaren, media och samhället i dess helhet. Människan är i behov av att fylla en
funktion i samhället och känna tillhörighet, därför skapas ett informationsbehov som
tillfredsställs med hjälp av media vilket kan komma att påverka individens kognition,
känslor och beteende. Författarna poängterar dock att hur mycket personer påverkas är
beroende av hur viktigt innehållet i media anses vara. Det vill säga, information som
kommer att påverka människan, till exempel arbetslöshet, ekonomi och andra
samhällsproblem. Dessa faktorer påverkar betydligt mer än om något som individen
upplever irrelevant och ointressant.
Ytterligare en faktor som spelar roll är individens förmåga att känna någon form av
grupptillhörighet, till exempel så har en individ egna preferenser men kan dock känna
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en tillhörighet i form av arbetskollegor och därmed känna ett informationsbehov vilket
kan komma att påverka gruppen. (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976) I figur 8 nedan
illustreras sambandet mellan de olika beståndsdelarna vilket leder till förändringar hos
människan som också delas upp i tre kategorier.

Figur 8: Beroendemodell
Källa:(Ball-Rokeach & DeFleur, 1976)

Oklarhet är en av de primära orsakerna till varför massmedia bidrar till kognitiva
förändringar. Detta eftersom oklarhet är ett problem skapat av antingen otillräcklig eller
motstridande information. Oklarhet kan uppstå då människor saknar information för att
kunna förstå en specifik händelse eller när det saknas information för att korrekt kunna
bedöma vad som är rätt och vad som faktiskt gäller vid en sådan händelse. Forskning
visar att när det händer oförutsägbara händelser som till exempel naturkatastrofer och
terroristdåd, då är massmedias olika informationskanaler det verktyg som människor
använder sig för att få kunskap om vad som hänt. När denna information samlats ihop
av individen och den anses vara otillräcklig kan känslan av oklarhet skapas eftersom
individen inte vet vad det innebär eller hur det skall tolkas. Eftersom omvärlden
konstant förändras och det sker nya saker dagligen så skapas det en oklarhet hos
människan som massmedia till stor del tillfredsställer genom olika informationskanaler.
När människor är mycket beroende av den information som massmedia tillgodoser så
kan de till hög grad påverka hur en händelse skall tolkas då de kontrollerar vilken
information som presenteras. Media har alltså en väldigt stor påverkar i hur individen
konstruerar sin sociala verklighet. (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976)
Ytterligare en kognitiv effekt som uppskattas vara relativt vanlig är när
åhörare/åskådare förlitar sig på medias information för att kunna följa med vad som
händer i omvärlden vilket skapar och förändrar individens attityder. Ball-Rokeach och
DeFleur (1976) nämner exempel som förändringar eller nyskapande attityder gentemot
lägre hastighetsbegränsningar, miljöproblem, energikriser och specifika krig. Dessa
attityder formas när individen vill få insikt i hur dess omvärld och samhälle fungerar då
media fyller det informationsbehov som finns. De poängterar även att media inte har
32

någon massiv påverkan i formandet av sådana attityder då det även är andra faktorer
som spelar in, till exempel den selektiva processen m.fl.
Det affektiva område är enligt Ball-Rokeach och DeFleur (1976) outforskat då det rör
sig om människors känslor och dess emotionella reaktioner. Exempel på detta är rädsla,
oro och vad de beskriver som ”trigger-happiness”. Studier har visat att media som
innehåller mycket våld har en dämpande effekt vilket gör individen mindre känslig till
sådana händelser. Det kan även vara när det frekvent visas dåliga nyheter om ett
specifikt område vilket kan leda till att människor blir rädda eller känner oro för att
bosätta sig där. De nämner även att informationen massmedia tillgodoser kan komma att
påverka människans moral och skapa ett utanförskap.
Ball-Rokeach och DeFleur (1976) delar upp massmedias påverkan på människans
beteende i två kategorier. De kallar den första kategorin för aktivera och den andra för
avaktivera. Med detta syftar de på hur massmedia påverkar människan att till exempel
köpa aktier vilket klassas som aktivering vilket innebär att avstå från ett sådant köp
skulle vara avaktivering. Detta är då en konsekvens av de attityder som formats med
hjälp av den information massmedia bidragit med. Det är dock värt att nämna att
aktivering och avaktivering endast används då människan gör något den egentligen inte
skulle ha gjort utan massmedias påverkan. Det vill säga, om man tidigare inte
källsorterade och efter att ha upplysts via media börjar källsortera, då har beteendet
förändrats hos individen och aktivering har skett.
3.3.4 Teoriernas samverkan
I studien ”Does algorithmic trading improve liquidity” som utförts av Hendershott,
Menkveld och Jones bekräftas det att den algoritmiska handeln förbättrar likviditeten på
marknaden, något som även Brogaard kommer fram till i studien ”High frequency
trading and its impact on market quality”. De två studierna visar på tydligt positiva
effekter vilket lägger grund för studiens utgångspunkt tillsammans med studien ”The
microstructure of the flash-crash” utförd av Easley, Lopez de Prado och O´Haras som
bevisar att högfrekvenshandeln inte var den utlösande faktorn vid flash-kraschen. Detta
ger stöd för positiva effekter och en mindre påverkan än tidigare trott vid börskrascher
vilket ger möjligheten att göra en jämförelse mellan den tidigare forskningen som
utförts och allmänhetens attityd gentemot högfrekvenshandel.
För att förbättra undersökningens kvalité och reliabilitet krävs det förståelse för hur
attityder formas och skapas hos individer och vilka faktorer som kan påverka. Detta
belyser Eagly och Chaiken i ”The psychology of attitudes” som beskriver förhållandet
mellan den kognitiva, affektiva och beteendemässiga processen som alla påverkar och
formar en individs attityd. En ökad förståelse för den psykologiska aspekten i
kombination med studien som utförts av Ball-Rokeach och DeFleur ”A dependancy
model of mass-media effects” gällande massmedias påverkan på individers attityder ger
det studien stöd och ökad kvalité. Det är alltså bekräftat att högfrekvenshandeln i
huvudsak bidrar med positiva effekter på marknaden och trots detta är diskussioner på
olika affärssidor och diskussionsforum väldigt negativt inställda till handeln. Har media
haft en så pass stor påverkan på allmänhetens attityder gentemot högfrekvenshandeln
eller beror det på andra faktorer?
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De påstående vi avser att testa är vilken inställning som finns gentemot
högfrekvenshandeln och hur dessa förhåller sig gentemot tidigare forskning.
H0: Den allmänna inställningen gentemot högfrekvenshandel är inte negativ.
H1: Den allmänna inställningen gentemot högfrekvenshandel är negativ.
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Kapitel 4 - Undersökningsmetoder
4.1 Metodik
Då syftet med studien är att undersöka vilka attityder som finns i samhället gentemot
högfrekvenshandeln i förhållande till vad tidigare forskning visar så har en rad olika
undersökningar utförts. Inledningsvis utförs en innehållsanalys, där artiklar från
massmedia kategoriseras utifrån om bilden som ges i artikeln är positiv eller negativ
gentemot högfrekvenshandeln. Detta för att kunna urskilja om den allmänna bilden som
ges i media kan ha påverkat attityderna. Innehållsanalys går ut på att i förväg bestämma
olika kategorier som ska klassificera de dokument och texter som analyseras på ett
systematiskt och replikerbart sätt (Bryman, Bell, & Nilsson, 2005, s. 215).
En kvantitativ undersökning i form av enkäter bland ekonomstudenter termin sex och
åtta vid Umeå Universitet genomförs för att få ta del av vilka attityder denna grupp har
till högfrekvenshandeln och vilka faktorer som kan ligga bakom dessa attityder. En
kvantitativ undersökning syftar vanligtvis till att samla in numerisk data och analysera
denna (Bryman et al., 2005, s. 85-86). För att komplettera den kvantitativa
undersökningen kommer även en mindre kvalitativ undersökning med ett fåtal
intervjuer utföras, bland de övriga aktörerna på marknaden så som myndigheterna,
marknaden och ett företag som tillverkar tekniska lösningar till högfrekvenshandlarna.
Syftet med intervjuerna är att få respondenternas syn på fenomenet högfrekvenshandeln
utifrån deras perspektiv (Steinar & Brinkmann, 2009, s.39).

4.2 Insamling av kvantitativ & kvalitativ data
I studien har en rad olika undersökningar genomförts, detta för att erhålla resultat som
kompletterar varandra. Anledningen till att en innehållsanalys utförs är att vi läst ett
flertal olika artiklar och då fått känslan av att det som framkommer i media till
storutsträckning är negativ gentemot högfrekvenshandel. Därför önskas en närmare
granskning genomföras för att se om den känslan är korrekt eller felaktig. Dessutom
finns det som nämnt tidigare forskning som tyder på att det som media rapporterar
påverkar människor avsevärt.
Nästa steg i studien är insamling av data i form av en webbenkät, där valet av
webbenkät var relativt enkelt. Det fanns dock både för- och nackdelar med detta som
ställts mot varandra när diskussion har förts om huruvida enkäten ska ske via webben
eller på traditionellt vis. Anledningen till att valet föll på en enkätundersökning är för att
se om det finns några samband mellan allmänhetens kunskapsnivå, syn på media och i
hur stor utsträckning respondenterna tar del av media. Troligtvis är detta det lämpligaste
alternativet för att kunna dra generella slutsatser av resultaten, samt för att kunna erhålla
rimliga svar. Vid exempelvis intervjuer så hade det varit svårt för allmänheten att ge
några ingående och uttömmande svar då kunskapsnivån är låg och ställa frågor där
respondenterna själva ska ge svar och förklara vilket kan vara komplicerat då de flesta
besitter lite kunskap om vad högfrekvenshandeln är.
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Den sista delen av studien kommer att bestå av en kvalitativ undersökning där personer
som arbetar inom området och besitter kunskap om högfrekvenshandel kommer att
intervjuas. Detta för att öka på förståelsen för vad högfrekvenshandel är och se vilka
skillnader som kan finnas i attityderna till högfrekvenshandeln utifrån exempelvis den
kunskap som finns, dock är det viktigt att poängtera att personerna som intervjuas kan
ha incitament till eller mot högfrekvenshandel.
Vid genomförande av ett flertal olika undersökningar är det viktigt att tänka igenom i
vilken ordning man genomför undersökningarna (Lantz, 2007, s. 36-37). Därför inledes
studien med att genomföra innehållsanalysen för att se om det finns någon trend i hur
media rapporterar om högfrekvenshandeln. Resultatet från innehållsanalysen kommer
att ligga till grund för en del av avsnittet media i enkäten och intervjuerna. Därefter
kommer enkäten och intervjuerna att ske parallellt då intervjuerna kan ses som ett
komplement till enkäten. Då det teoretiska avsnittet ligger till grund för både
intervjuerna och enkäten känns det som en naturlig del att genomföra dessa parallellt.
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4.3 Innehållsanalys
4.3.1 Urval
Enligt Bryman och Bell (2005) så bör urvalet vid en innehållsanalys ske utifrån två
aspekter, dels vilken media som ska granskas och under vilken tidsperiod. Ska
författarna använda sig av massmedia så som tidningar, TV, tidsskrifter eller radio?
Väljer författarna att analysera tidningar så blir nästa steg att funderar huruvida
dagstidningar eller kvällstidningar skall användas för att därefter fundera kring vilket
geografiskt område tidningarna ska täcka och om alla delar i en tidning ska analyseras?
Urvalet av tidsperiod styrs vanligtvis utifrån ämnet som avses undersökas, ska
exempelvis undersökning av en skandal eller kris styrs tidsperioden utifrån det.
(Bryman & Bell, 2005, s. 216-218)
För att visa på hur media har rapporterat om högfrekvenshandeln har vi valt att
analysera en rad olika artiklar. Analysen har koncentrerats till artiklar från svensk tryckt
press, detta innefattar bland annat artiklar från storstadspress, tidsskrifter och fackpress.
Valet att koncentrera analysen till svensk tryckt press är att stor del av den svenska
befolkningen tar del av denna och att det i dagsläget är väldigt lättillgängligt då flertalet
tidningar dessutom går att finna via internet. Dessutom är det av stor fördel då
databasen mediearkivet har samlat dessa. Nästa steg i urvalet är att bestämma vilket
sökord som är lämpligast och under vilken tidsperiod sökningen ska utföras. Det fanns
två sökord som kändes relevant för att finna den nödvändiga informationen, vilka är
robothandel och högfrekvenshandel. Vid sökning av dessa ord var för sig gav ordet
högfrekvenshandel flest träffar, då detta ord är det tekniskt mest korrekta analyserades
alla artiklar som fanns tillgängliga om högfrekvenshandeln via mediearkivet, vilket gav
den 28 mars 2012, 219 träffar. Den första artikeln som trycktes med ordet
högfrekvenshandel i Sverige publicerades i slutet av augusti år 2009. Därefter har
antalet artiklar tryckta per år stadigt ökat under åren, vilket skulle kunna tyda på att
ämnet blivit allt mer uppmärksammat och diskuterat.
Vissa av artiklarna har uteslutits på grund av att de inte innehåller information om
högfrekvenshandeln utan kan vara pressmeddelanden i form av årsredovisningar,
delårsrapporter från företag som tillverkar system till högfrekvenshandlarna eller en
tabell där miljardföretag listas och ingen information lämnas om högfrekvenshandeln.
Det finns även fall där väldigt snarlika artiklar publicerats i olika tidningar, där har
samtliga artiklar tagits med eftersom artiklarna kan rikta sig till läsare som är från olika
geografiska områden.
4.3.2 Frågeställning
Det är viktigt att forma en frågeställning för det problem man önskar undersöka,
eftersom det är frågeställningen som styr vilket urval som ska göras och hur
kodningsschemat bör utformas. (Bryman & Bell, 2005, s. 215-216)
De påståenden som önskas besvaras med innehållsanalysen är om den bild media ger av
högfrekvenshandeln är positiv, negativ eller neutral. Går det att urskilja någon trend i
rapporteringen, har bilden förändrats under åren.
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4.3.3 Kodningsmanual
Kodningsmanualen används enligt Bryman och Bell (2005) för att ge information till de
personer som ska koda resultatet. För att kunna klassificera texten specificeras de i olika
kategorier. Under respektive kategori beskrivs sedan de siffror som ska användas vid
kodningen. Manualen brukar fungera som ett lexikon till de som arbetar med
kodningen. Förhoppningen är att kodningen ska vara så tydlig som möjligt för att
kodningen ska bli objektiv och neutral, dessutom ska tolkning och värderingar uteslutas
vid bedömningen av en artikel. Kodningen kan lättare uppfylla dessa krav om manualen
är uppdelad i mindre delar och kategorier. Kategorierna ska även vara väl beskrivna så
personer oberoende av varandra kodar artiklarna lika. (Findahl & Höijer, 1981, s.6-7)
Vid analys av texterna har följande manual använts:
Information
I. Publiceringsdatum
Registrera publiceringsdatum med månad, följt av år. (Ex: 0312 för mars 2012, skriv 0000 om
datum saknas)
II. Inställning till HFT
Positiv (1), Negativ (2), Neutral (3)

Manualen som använts för att kunna koda analyserna görs utifrån den information som
finns att tillgå i texterna. För att kunna besvara frågeställningarna har vi använt en kod
för datum och en annan kod för vilken inställning som artikeln har till
högfrekvenshandeln.
4.3.4 Kodningsschema
I kodningsschemat ska information som rör ett visst fall kodas in. Schemat är uppdelat i
tre olika delar, den första delen är vilken dimension som kodas, den romerska siffran
"II" står för dimensionen inställning till HFT (High-frequency trading) och därefter
följer en blank ruta där koden för den aktuella dimensionen ska föras in. Ett
kodningsschema behövs för respektive media som används. (Bryman & Bell, 2005, s.
222)
Vid sammanställning av analysen från artiklarna har följande kodningsschema använts:
Nummer
I
II

Information
Tidpunkt
Inställning till HFT

Kod

Resultaten från analyserna av de olika artiklarna är därefter införda i Excel för att vid ett
senare tillfälle kunna överföras till SPSS för att kunna urskilja om medias bild till
högfrekvenshandeln är i huvudsak positiv, negativ eller neutral. Förhoppningen är att
kunna analysera om det finns någon trend i rapporteringen och om rapporteringen blivit
positivare till handeln desto mer information som finns tillgänglig eller om bilden är
omvänd eller om en trend inte kan urskiljas.
4.3.5 Kodning
Vid kodning av texterna så har båda författarna läst alla artiklar för att kunna minimera
risken att bedömningen av innehållet ska bli subjektivt. Det vi studerat extra noga vid
analysen är hur texterna framställer högfrekvenshandeln, beskrivs fördelarna eller
nackdelarna mer utförligt, utesluts nackdelarna eller fördelarna, dessutom har hänsyn
tagits till vilken rubrik artikeln har, är den positiv, negativ eller neutral. Dessa delar
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tillsammans har legat till grund för bedömningen. I flertalet av artiklarna har vi haft
samma uppfattning om vilken inställning artikeln har medan i ett fåtal av artiklarna har
uppfattningen skiljt sig åt. Då har diskussion om hur allmänheten skulle tolkat
informationen i artikeln vägts in, samt vilken rubrik och hur artikeln är formulerad
påverkat bedömningen av artikelns inställning till högfrekvenshandeln.
Vår bild av medias rapportering innan innehållsanalysen genomfördes var att artiklarna
som är skrivna till stor del var negativ gentemot högfrekvenshandel. Vilket kan ha
präglat tolkningen vid kodning av artiklarna, för att undvika dessa tolkningsproblem har
en reliabilitetsprövning utförts (Findahl & Höijer, 1981, s.19-21). Prövningen gick till
så att fem personer valdes ut med liten eller ingen kunskap gällande
högfrekvenshandeln, dessa personer fick kategorisera tio stycken artiklar vardera utifrån
de koder som bestämts i kodningsmanualen. Artiklarna som de skulle kategorisera var i
förväg kodade och det önskade resultatet var att se om kodningsresultaten från de övriga
personerna stämde överens med hur artiklarna tidigare kodats. Koderna på de artiklar
som de oberoende personerna genomförde stämde till höggrad överens med hur
författarna kodat artiklarna. Endast fyra av totalt femtio artiklar misstämde, vilket är
mindre än 10 %. Anledningen till att överensstämmelsen är god tros bero på att
artiklarna är relativt enkla att tolka och till stor del är det tydligt om det ges en positiv
eller negativ bild av högfrekvenshandeln. Då reliabilitetsprövningen stämmer väl
överens med våra kodningar av artiklarna anser vi att reliabiliteten är hög.
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4.4 Intervjuer
4.4.1 Val av respondenter
Vi har valt personer till våra intervjuer som ska komplettera den generella bilden vi
önskar få fram med hjälp av enkäterna. Vi har beslutat oss för att intervjua personer från
två stycken olika företag och en myndighet för att få en mer professionell bild av hur de
upplever högfrekvenshandeln. Vi har valt att intervjua personer från Nasdaq OMX
Stockholm, Finansinspektionen och Cinnober Financial Technology AB ett företag som
arbetar med tekniska system till bland annat högfrekvenshandeln. Anledningen till att
dessa är utvalda är för att vi finner det rimligt att komplettera enkäterna med en
professionell uppfattning där vi önskar få olika företag och myndigheters syn på
högfrekvenshandel. Områdena är marknaden vilket representeras Nasdaq OMX
Stockholm och kan ses som mittpunkten, sedan har vi de som tillverkar system till
högfrekvenshandlarna vilket kan anses vara höger och till vänster den statliga
myndigheten Finansinspektionen.
Valet av de olika områden som ska täckas av intervjuerna var enkelt, då vi tycker det är
viktigt att komplettera med information från aktörer som spelar en stor roll för hur
högfrekvenshandeln kommer att se ut i framtiden. Finansinspektionen har möjlighet att
påverka i form av lagar, regler och övervakning, utvecklarna bakom system till
högfrekvenshandlarna är naturligtvis de som bidrar till handeln och marknaden är
platsen där handeln sker och deras skyldighet är bland annat att övervaka handeln som
sker på marknadsplatsen. Däremot fanns det vissa svårigheter för oss att veta vilka
personer bland de olika aktörerna som är mest insatta på högfrekvenshandeln och har
kunskap att besvara de frågor vi önskar få besvarade. Detta problem löstes dock enkelt
då företagen och myndigheten var väldigt tillmötesgående.
För att kunna finna information om vilka personer hos de olika aktörerna som är mest
insatt på ämnet högfrekvenshandel så började vi med att undersöka de olika aktörernas
hemsidor för att se om det fanns någonting skrivet där som kunde ge oss en indikation
på vilka personer som kunde sitta på den information vi önskar. Redan där hittade vi ett
antal personer som verkade intressanta, bland annat Niklas Johansson som gjort
utredningen för finansinspektionen om högfrekvenshandeln och Anna von Haartman
chef för börsens övervakning på Nasdaq OMX Stockholm.
Efter den övergripande sökningen så beslutade vi oss för att kontakta respektive
organisation för att se om det fanns möjlighet att boka en telefonintervju. Vi började
med att kontakta Nasdaq OMX Stockholm och genom ett telefonsamtal till deras
kundtjänst så fick vi tips om att Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX Stockholm,
kanske skulle kunna ställa upp på en intervju och fick mail-adressen till honom samt
Anna von Haartman. I fall Henriksson inte skulle ha möjlighet så var Anna von
Haartman ett bra alternativ samtidigt blev vi kopplade till Henrikssons sekreterare men
som dessvärre inte svarade. Väldigt kort därefter ringde Henriksson upp och meddelade
att han kunde ställa upp på en intervju, gärna via telefon och ville att vi skulle maila
honom med förslag på datum och tid.
Vi valde även att ringa Finansinspektionen för att se om vi kunde få kontakt uppgifter
till Niklas Johansson, extern utredade, men fick då veta att han inte arbetade åt
Finansinspektionen och inte fick kommentera utredningen. Vi fick istället
kontaktuppgifter till Jan Sjödin, enhetschef, som skulle ha goda kunskaper om
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högfrekvenshandel, vid kontakt med honom fick vi veta att han tyvärr inte hade
möjlighet att ställa upp på grund av tidsbrist och blev istället lovade en intervju med
utredare Ludvig Sandhagen. Vi tog då kontakt med Sandhagen som också skall besitta
goda kunskaper på området och som dessutom har varit delaktig i Finansinspektionens
utredning för att boka in en tid för telefonintervju.
Den sista intervjun som vi var intresserade av att genomföra var med ett företag som
arbetade med högfrekvenshandel, detta trodde vi på förhand skulle vara svårast att få
möjlighet till då det i media ges en bild om att de är väldigt svårt att få
högfrekvenshandlarna att ställa upp på intervjuer och att de oftast inte vill lämna några
kommentarer. Efter sökande på internet om kontaktuppgifter till olika
högfrekvenshandlare, fann vi Cinnober Financial Technology AB som är ett företag
som levererar tekniska system för finansiella marknadsplatser. De arbetar inte själva
med handel utan utvecklar system till andra, detta tycker vi är bra eftersom de utvecklar
systemen och lär på så sätt ha mer kunskap om vilka effekter högfrekvenshandeln har på
marknaden. Därefter kontaktade vi Pär-Anders Häll-Bedman vice vd och kunde boka in
en telefonintervju med honom samt produktutvecklare Lars-Ivar Sellberg.
4.4.2 Utformning av intervjumallar
Vid utformningen av intervjumallen har hänsyn tagits till att undersökningen kommer
att ske via telefon och därför anpassat frågorna därefter. Intervjuerna kommer att utgå
från en intervjuguide med vissa grundläggande teman som det läggs fokus på under
intervjun. Den här typen av halvstrukturerade intervjuer är någonting ett vardagssamtal
och ett slutet formulär. (Steinar & Brinkmann, 2009, s.43)
Då en av respondenterna tidigt uttryckte ett önskemål av att erhålla information i förväg
om vilka delar intervjun behandlade, så valde vi att konstruera en intervjumall. Mallen
skickades till samtliga respondenter, innehållande ett antal punkter som vi önskade
diskutera under intervjuerna (Se Bilaga 1). För egen del så tänkte vi igenom vilken typ
av frågor som skulle ställas och hur de skulle inledas innan intervjuerna. Därefter
bestämdes det att frågor rörande bakgrundsfakta om respondenterna, där ålder, namn
och befattning, samt antal år på den befattning kommer att diskuteras först. Nästa steg
var att ställa frågor som berör de olika teman studien kretsar kring; högfrekvenshandel,
media och attityder. Upplägget på intervjuguiden var att inledas med bakgrundsfrågor
som anses mindre känsliga för att sedan övergå till åsikts- och attitydfrågor. (Lantz,
2007, s.51) Den första frågan under respektive kategori var av typen förlängda frågor,
vilket innebär att frågan inleds med en enkel beskrivning om frågorna som följer. Detta
eftersom de förlängda frågorna anses stimulera respondenten att lämna mer information
på kommande frågor och då speciellt vid telefonintervjuer (Wärneryd, 1990, s. 80-81).
Frågorna var innehållsmässigt likt de som var konstruerade i enkäten eftersom vi önskar
att kunna jämföra resultaten och för att finna eventuella samband och skillnader.
Intervjufrågorna var dock i högre grad utformade utifrån att respondenterna har kunskap
om högfrekvenshandeln och alla frågor var öppna där vi önskade att få så mycket
information som möjligt från respondenterna. Vi definierar alltså inte begreppet
högfrekvenshandel som rekommenderas vid halvstrukturerade intervjuer att (Lantz,
2007, s.51). Detta eftersom vi antog att respondenterna är kunniga på området och
önskade deras syn och kunskap om fenomenet.
När vi ställt de frågor vi önskade få besvarade rörande högfrekvenshandel avrundade vi
genom att fråga om respondenten hade några frågor eller ytterligare synpunkter
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(Bryman & Bell, 2005, s. 370), därefter avslutade vi med att fråga om respondenten
önskade en kopia på svaren när intervjun är transkriberad.
4.4.3 Sammanställning av intervjuer
I tabellen nedan följer en sammanställningen som är gjord utifrån vilket företag eller
vilken organisation som respondenten tillhör samt vilken befattning personen har.
Information om när telefonintervjuerna ägt rum och under vilken tid finns också
beskrivet.
Tabell 3: Information om intervjutillfällena
Företag/Organisation

Befattning

Namn

Datum

Tid

Finansinspektionen

Utredare

Ludvig
Sandhagen

2012-04-16

13.00–13.49

Cinnober Financial
Technology AB

Vice VD

Per-Anders
Häll-Bedman
Produktutvecklare Lars-Ivar
Sellberg

2012-04-18

16.39–17.32

Nasdaq OMX
Stockholm

VD

2012-04-17

13.30–13.57

Jens
Henriksson

4.4.4 Intervjutillfällena
Alla intervjusituationer var uppbyggda på samma sätt, vi hade bokat sal s205 där det
finns tillgång till högtalartelefon vilken användes vid telefonintervjuerna. Exakt i vilken
miljö respondenterna befann sig i är svårt att svara på, men intrycket som gavs var att de
alla befann sig i lugna miljöer för att inte bli störda under intervjuns gång.
Respondenterna från Cinnober Financial Technology AB befann sig med största
sannolikhet i ett konferensrum, då de bad oss ringa till ett annat nummer eftersom de
skulle byta rum så de också hade tillgång till högtalartelefon då de liksom vi var två
personer.
Den första intervjun hölls med Ludvig Sandhagen från Finansinspektionen och den
inledes som planerat med bakgrundfrågor. Sedan ville Sandhagen själv börja med att
besvara den andra punkten under det första ämnet högfrekvenshandeln, detta för att han
tyckte att han tydligare kunde motivera sina svar. Detta fick han självklart göra då vi
ville att han skulle känna sig bekväm i intervjusituationen och förhoppningsvis dela
med sig ytterligare av sina erfarenheter och den syn han har på högfrekvenshandeln.
Intervjun styrde Sandhagen i ganska stor utsträckning själv, där vi ställde följdfrågor
och frågade kring de ämnen som vi hade för avsikt att undersöka. Sandhagen var väldigt
noggrann med att han fick framföra alla sina tankar för att ingenting skulle misstolkas
och var rätt eftertänksam innan han gav svar. Vi kunde naturligtvis ha styrt honom mer
under intervjun och sett till att han kom fram till det han ville säga fortare, detta kändes
dock inte relevant från vår sida då vi är medvetna om att han arbetar åt en myndighet
som måste uttala sig tydligt och korrekt. Vi tyckte det var viktigare att han kände sig
bekväm i situationen och tror att vi på så sätt lyckats erhålla utförligare svar.
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Nästa intervju skilde sig en del från den första då Jens Henriksson var mer kortfattad
och rättfram i sitt sätt att uttrycka sig jämfört med Sandhagen, Henriksson funderade
inte speciellt mycket på hur han skulle uttrycka sig när han besvara frågorna.
Henriksson bad direkt vid intervjuns början att få en kopia på de citat som vi vill
använda oss utav för att han skulle kunna godkänna dessa och därför kände han att han
kunde uttrycka sig mer fritt utan att behöva vara så eftertänksam. Självklart gav vi den
tillåtelsen, vår intervjuguide var utformad på så vis att vi i slutet av alla intervjuer skulle
fråga om respondenterna önskade en sammanställning. Vi vill även att Henriksson ska
känna sig bekväm i intervjusituationen och tror att han i och med detta blev mer
avslappnad och gav utförligare svar än om han hade känt sig begränsad av hur han
skulle uttrycka sig. Även vi kände oss mer bekväma i situationen att intervjua efter att
ha fått lite erfarenhet från den första intervjun, vilket gjort att vi tog mer initiativ under
intervjun och styrde lite mer än vad vi gjorde under intervjun med Sandhagen.
Den tredje och sista intervjun skiljde sig från de övriga eftersom att det var två personer
som vi intervjuad samtidigt vilket var en lite speciell situation då vi ville att båda skulle
få känna att de fick komma till tals och berätta sina tankar om frågorna som vi ställde.
Vi tycker att vi lyckades hitta en bra balans i intervjun och respondenterna
kompletterade varandras svar bra, förtydligade, bekräftade och vidareutvecklade en del
svar. I grund och botten så upplevde vi att båda respondenterna i stor utsträckning hade
liknande syn på handeln och de teman som diskuterades, vilket de bekräftade bland
annat genom att säga att de håller med föregående talar och vidare utveckla varandras
svar. Hela intervjun var väldigt avslappnad och lättsam, vi tror att vi som intervjuare
kan ha påverkat en del eftersom vi fått mer erfarenhet jämfört med de tidigare
intervjuerna samt att de hade varandra som stöd och support.
Överlag är vi nöjda med valet av telefonintervju då vi tror att alla parter kan känna en
viss trygghet i att få befinna sig på en plats som de är bekant med och att formen av att
prata med någon i telefon gör att det inte känns lika allvarligt som att sitta motvarandra
med en diktafon i mitten. Vi tycker även att vi fått ut den information som vi önskat och
hoppats på när vi formade vår intervjuguide med utgångspunkt från teorin.
4.4.5 Databearbetning och tolkning
Tolkning av intervjuerna är av stor vikt för att resultatkapitlet ska kunna visa på den
informationen som framkom under intervjutillfällena. För att underlätta tolkningen som
genomförts så spelades de tre telefonintervjuerna in med hjälp av en diktafon, för att
kunna fokusera på det som sägs under intervjuerna. Inspelningarna underlättar även
transkriberingen (Steinar & Brinkmann, 2009, s. 194-195). Vid transkriberingen så
lyssnade vi ett flertal gånger på intervjuerna för att informationen skulle föras över
korrekt och för att förstå de reaktioner och känslor som finns bakom informationen.
Transkriberingen av intervjuerna var väldigt tidskrävande men vi anser att vid ett för
snabbt förfarande så kan informationen tolkas felaktigt eller ge en felaktig bild av vad
som sagts under intervjun. Detta då transkribering innebär att man går från en form till
en annan, exempelvis från muntligt språk till skriftligt (Steinar & Brinkmann, 2009,
s.194). Intervjuerna har därför låtit arbetet vara tidskrävande då vi anser det viktigt att
intervjuerna ger en korrekt bild av den information som framkommit.
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4.5 Enkätundersökning
4.5.1 Urval
Vid den kvantitativa studien i form av en enkätundersökning via internet begränsade vi
urvalet till ekonomstudenter vid termin sex och åtta som studerar på Handelshögskolan i
Umeå. Syftet bakom detta var att en undersökning utförd på stan bland allmänheten
skulle generera ett stort bortfall då högfrekvenshandel är ett nytt och outforskat ämne.
Även om ämnet är omdebatterat i media så är kunskaperna begränsade och skulle
resultera i ett väldigt tidskrävande arbete. De program vi valde att skicka ut enkäten till
var civilekonomprogrammet, handel och logistik samt service management. Då vi själva
läser vid Handelshögskolan i Umeå, civilekonomprogrammet termin åtta, så kan vi
bekräfta att dessa studenter har en bra grundläggande förståelse för hur
samhällsekonomin fungerar vilket är en god förutsättning för att undvika antalet bortfall
på grund av ekonomiska kunskaper eller intresse.
Ett representativt urval i vårt fall skulle innebära att studien kan representera hela
populationen, det vill säga samhället i stort (Eliasson, 2010, s. 44-45 ). Detta ansåg vi
inte möjligt då dels den tidskrävande aspekten spelar stor roll samt att
högfrekvenshandeln anses vara på en väldigt hög nivå rent ekonomiskt sett. Det är
precis som nämnts ovan ett omdebatterat men fortfarande alldeles för komplicerat ämne
som många inte ens har en uppfattning om vad det är. En undersökning som skulle
representera hela populationen skulle därför vara alldeles för tidskrävande. Detta då
antalet tillfrågade skulle bli väldigt många på grund av det stora bortfall det skulle
innebära då de med största sannolikhet inte har kunskap att lämna den nödvändiga
informationen. På grund av dessa faktorer valde vi att rikta studien till ekonomstudenter
som med sin grundläggande uppfattning har tillräckligt med kunskaper för att kunna ta
ställning till vissa av studiens påstående och frågor. För att kunna undersöka
populationen ekonomstudenter vid Umeå Universitet så fick vi hjälp att ta fram en
förteckning av urvalsramens respondenter där e-post adresserna till samtliga framgick,
vilket är viktigt för att slutsatser från hela populationen ska kunna dras (Eliasson, 2010,
s. 45-46).
Det urval vi gjort är till början ett så kallat stratifierat urval eftersom vi själva väljer att
undersöka ekonomstudenter, därefter går urvalet mer över i ett så kallar klusterurval,
vilka man kan kombinera (Eliasson, 2010, s. 48). Som nämnt tidigare så valde vi att
undersöka ekonomstudenter, därefter delade vi in populationen i olika grupper
ekonomstudenter från olika lärosäten. Sedan föll valet på att studera ekonomstudenter
vid Umeå Universitet vilka vi delade in i grupper med hänsyn till vilken termin de läser
och valet föll då på termin sex och åtta då de bör besitta mer kunskap om
samhällsekonomin jämfört med de som nyligen börjat studera. Eftersom det anses vara
ett väldigt komplicerat och outforskat område övervägde vi även alternativet att rikta
enkätstudien till anställda inom de olika svenska bankerna då de med sin
yrkeserfarenhet i kombination med utbildning är mer insatta på området än vad den
genomsnittliga studenten är. Vi valde dock att inte genomföra undersökning på
bankanställda eftersom det inte skulle ge en allmän uppfattning om synen på
högfrekvenshandel. De anställda representerar sitt företag och kan därmed inte svara hur
de önskar samt att vi anser att en sådan undersökning inte skulle representera de mindre
kunniga på området. Då vi önskar att mäta hur media och liknande informationskällor
påverkat attityderna hos våra respondenter blev därför ekonomstudenter det lämpligaste
alternativet.
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4.5.2 Distribution
Då studien grundas på två kvantitativa undersökningar samt en kvalitativ är tid en av de
viktigaste faktorerna vid valet av distribution. Vår första tanke var att dela ut enkäten i
fysisk form till alla de berörda ekonomstudenterna vid eventuella föreläsningar och
lektioner. Detta insåg vi snabbt skulle vara för tidskrävande och orimligt med tanke på
den tid det skulle ta att sammanställa all den insamlade informationen. Därför tog vi
kontakt med Umeå Universitet och fick tillgång till alla ekonomstudenternas e-post
adresser för att kunna skicka ut enkäten i elektronisk form via internet. Detta
tillvägagångssätt underlättade då det snabbt och enkelt går att skicka ut enkäten till alla
berörda studenter samt att sammanställningen av data sker automatiskt med hjälp av det
program som Google Documents bidrar med. Datan kan sedan exporteras enkelt till ett
exceldokument för att sedan importeras till det statistiska program IBM SPSS Statistics.
Denna metod gör det möjligt för oss att arbeta på fler än ett område då vi sparar så pass
mycket tid att vi kan utföra innehållsanalysen samt intervjuerna under den givna
tidsperioden.
4.5.3 Datainsamling
Enkäten skickades ut till ekonomstudenterna som studerar termin sex och åtta vid Umeå
Universitet den andra april år 2012 via e-post till alla de berörda studenternas e-post
adresser som vi erhållit från universitetet. Eftersom vi av egen erfarenhet vet att
studenterna inte alltid kollar sin studentmail valde vi att skicka ut en påminnelse den
nionde april i förhoppning att öka antalet respondenter.
4.5.4 Enkätkonstruktion
Då enkätundersökningen sker elektroniskt via internet så tog vi hjälp av programmet
Google Documents som tillåter användaren att själv strukturera upp sin enkät efter
färdiga mallar. Detta gav oss möjligheten att ställa frågor och därefter välja hur svaren
skall anges, till exempel om det skall vara en skala eller flervalsfråga. Vid konstruktion
av enkätfrågorna har vi utgått från tre kategorier som vi anser att hela studien grundar
sig på. Kategorierna är: högfrekvenshandel, media samt attityder vilka alla präglar
undersökningen. Till att börja med ville vi veta bakgrundsinformation om
respondenterna och bad därför de ange sitt kön, ålder samt vilken termin de läser vid
(Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 86-87). Detta för att kunna avgöra om det existerar
någon skillnad mellan män och kvinnor, åldersfördelning samt om det existerar några
markanta skillnader beroende på vilken termin individen läser då de grundläggande
ekonomiska kunskaperna kan skilja sig åt mellan terminerna.
Nästa steg i enkätkonstruktionen var att försöka bedöma respondentens kunskaper om
aktiemarknaden och hur insatta de är på marknaden samt huruvida de har investerat
eller ej de senaste fem åren. Eftersom vi inte vill att enkäten skall fokusera på hur
aktiemarknaden fungerar så bad vi respondenten att betygsätta sina kunskaper kring
aktiemarknaden på en skala 1-5 vilket är en subjektiv bedömning. Viktigt att poängtera
är att detta är den enda frågan i enkäten som innehar en skala som ger respondenten
möjlighet till att svara i mitten, det vill säga tre, då många anser sig ha en relativt neutral
och grundläggande kunskap om aktiemarknaden. Denna fråga kommer dessvärre att
påverka studiens resultat då en person som anser sig ha relativt bra kunskaper kanske är
betydligt mindre i någon annans ögon vilket gör frågan subjektiv. Syftet med frågan var
dock att få insikt i hur väl insatt personen är och har en grundläggande förståelse för hur
aktiemarknaden fungerar. Därmed går det att undersöka om det existerar ett samband
mellan en eventuellt negativ attityd gentemot högfrekvenshandel trots att denna är aktiv
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och insatt i hur marknaden fungerar. Vi tittade även på om respondenten investerar
lång- eller kortsiktigt, detta för att högfrekvenshandeln ofta ansets vara ett problem för
de som investerar på kort sikt. Detta ger oss möjligheten att undersöka om attityderna
skiljer sig åt beroende hur respondentens investeringsbeteende ser ut.
Nästa steg i processen är att undersöka deras syn och attityder gentemot
högfrekvenshandel men även att få en uppfattning om deras kunskaper kring vad det
egentligen är. För att lyckas med detta bad vi respondenterna att dela med sig av sin
uppfattning kring vad högfrekvenshandel är och försöka definiera detta kortfattat.
Frågan kommer att vara en öppen fråga och fördelen med det är att respondenten ges
möjlighet att framföra sin kunskap, nackdelen med öppna frågor är när svaren ska
bearbetas (Eliasson, 2010, s. 37). Vi anser dock att vi med hjälp av en öppen fråga kan
vi få en bättre uppfattning om respondenterna verkligen beskriver fenomenet
högfrekvenshandel eller något helt annat som de kanske tror är högfrekvenshandel. Den
huvudsakliga anledningen till varför denna fråga är viktig, trots att den är subjektiv, är
att många människor blandar ihop högfrekvenshandel med till exempel algoritmhandel,
datoriserad handel m.m. Därmed kan vi om möjligt identifiera ett samband mellan de
negativa och positiva attityderna gentemot högfrekvenshandel trots att respondenterna
inte vet vad högfrekvenshandel innebär. Nästa steg i processen var att ta reda på var
respondentens kunskaper kring högfrekvenshandel kommer ifrån, där bad vi de markera
ett eller flera alternativ som till exempel familjen, vänner och media vilka alla påverkar
en individ och formar denna. Nästa fas i enkäten är en rad kortare frågor med tydliga
svarsalternativ i form av positiv och negativ vilket anges i en skala på ett till sex, detta
för att undvika en neutral mittpunkt. Respondenten får här ange huruvida han eller hon
är positiv eller negativ till högfrekvenshandel. Ta ställning till påståenden i form av hur
högfrekvenshandeln kommer att påverka respondentens investeringsbeteende samt om
handeln använder sig av osunda handelsmönster. Då det i media uppmärksammats
mycket kring reglering av högfrekvenshandel valde vi att avsluta denna del i enkäten
med en rak fråga i form av om det behövs mer reglering. Förhoppningsvis kan vi påvisa
ett samband mellan lite eller dåliga kunskaper kring högfrekvenshandeln samt
förespråkande av en ökad reglering trots detta.
Den sista delen i enkäten behandlar ämnet media och dess rapportering av
högfrekvenshandeln. Här försöker vi kartlägga respondenternas beteende i hur aktivt de
tar del av rapportering av börsrelaterade nyheter och var deras attityder kommer ifrån.
De får även ta ställning till frågan hur de anser sig att media har rapporterat kring
handeln, om denna varit mestadels negativ eller positiv och om de anser sig påverkas
mycket eller lite av media.
Dessa grundläggande element i form av media, attityder samt högfrekvenshandel utgör
som nämnt ovan enkätens olika områden. Vi försöker med vår enkätkonstruktion knyta
samman dessa avsnitt för att finna eventuella samband och mönster bland
respondenterna.
Enkäten (se bilaga 2) innehåller frågor som är konstruerade för att enkelt kunna förstås
där fackuttryck är ersatta med enklare ord, exempelvis så är ordet volatil ersatt med
rörlig. Enkäten som är skickad till respondenterna (den som finns att återfinna i bilaga 2
är endast frågorna) är luftig och innehåller 22 stycken frågor vilket gör att enkäten är
lättöverskådlig. För att konstruera en enkät som är lätt att förstå och som bland annat
inte innehåller frågor som kan uppfattas som ledande har vi utfört en pilotstudie
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(Eliasson, 2010, s. 42-43). Pilotstudien har genomförts på sju personer som läst igenom
enkäten vid olika tillfällen för att ge oss råd och tips om hur den kan förenklas. Några
av de synpunkter som framkom var att vissa av frågorna kunde uppfattas som ledande,
dessa omformulerades då till påståenden istället för frågor, även synpunkter på vissa
delar av språket framkom och togs i beaktning. De personer som ställde upp på
pilotstudien gav även positiv feedback om att de tyckte att layouten på enkäten var bra
och att antalet frågor som ställdes var rimligt.
4.5.5 Bortfallsanalys
Då studiens undersökningsområde anses som komplext och outforskat har bortfallet
blivit relativt stort då många studenter inte haft tillräckliga kunskaper för att kunna
besvara alla frågor. Alternativt har det bidragit till en stor andel svar i form av ”vet ej”
vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Detta på grund av ett eventuellt
samband mellan personer som är osäkra på vissa frågor och svarar vet ej men som ger
upphov till en negativ eller positiv syn på högfrekvenshandeln och dess effekter.
Ytterligare faktorer som kan ha påverkat antalet bortfall är till exempel hur frekvent
studenterna läser sin student e-post och risken för att flertalet av respondenterna har
tillgång till en annan mail som de använder i större utsträckning. De som dock får
information om enkäten kanske inte har möjlighet att svara direkt när man upptäcker
mailet, eller väljer att inte svara för att man anser sig ha andra saker som är viktigare.
För att minska risken för att det ska ske har vi skickat ut ett påminnelsemail med
förhoppning om att de som inte svarat vid första tillfället deltar vid en påminnelse.
Författarna har även valt att de som ställer upp och svarar på enkäten är med i
utlottningen av två stycken biobiljetter, även detta hoppas vi ska öka svarsfrekvensen.
Bland de två olika terminerna var fördelningen mellan män och kvinnor väldigt jämn,
bland kvinnorna var det en liten större andel som läste vid termin åtta än vid termin sex.
Trots detta är skillnaden mycket liten och vad författarna anser acceptabel, det finns
alltså inget samband mellan bortfall beroende på huruvida respondenterna är män eller
kvinnor samt vid vilken termin de studerar. Totalt sett är andelen som studerar vid
termin åtta som vid termin sex jämt fördelad mellan grupperna. Bortfallet visar att det
inte spelar någon roll vilken termin respondenterna studerar då bortfallet är ungefär lika
stort. Vi kan därmed generallisera resultatet till målpopulationen.
Tabell 4: Könsfördelning samt vid vilken termin responderna läser.

Män
Kvinnor

Termin 6
22 st
20 st

Termin 8
23 st
26 st

4.5.6 Bearbetning av insamlade data
Den insamlade datan vid undersökningen i form av en webbenkät bearbetas med hjälp
av det statistiska programmet IBM SPSS Statistics vilket ger möjligheten att finna
eventuella samband och finna ett svar på den grundläggande hypotes som ställts.
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4.5.7 Hypotestest
För att kunna dra slutsatser om det finns något samband mellan teorierna och den
insamlade datan har vi format hypoteser för att testa eventuella samband (Eliasson,
2010, s. 104). Hypotestesterna har utförts i programmet IBM SPSS Statistics och har
bestått utav två olika tester för att finna samband mellan två variabler från enkätstudien.
Testerna som utförts har varit enkel linjär regressionsanalys samt ett korrelationstest i
form av Pearsons korrelationstest. Det senaste testet analyserar hur starkt sambandet är
mellan två olika variabler, alltså om det finns en relation mellan dem. Den enkla linjära
regressionsanalysen behandlar samma variabler fast ser om det går att tolka hur
förhållandet mellan en beroende och en oberoende variabel beror på varandra. Det vill
säga, om vi kan genom variabel A säga vad variabel B kommer att vara på förhand. Då
många av de frågor som ställts i enkätundersökningen inte består utav numeriska
variabler utan istället svar som till exempel; ja, nej och vet ej, omvandlades dessa till
numeriska variabler för att kunna se om ett samband existerade eller ej. Svaret ja
motsvarade då siffran noll, nej motsvarade siffran ett, och så vidare.
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4.6 Sanningskriterier
4.6.1 Reliabilitet
Reliabilitet eller det senare introducerade begreppet tillförlitlighet är hur riktiga
resultaten är och om vi eller någon annan hade genomfört undersökningen vid ett senare
tillfälle hade då samma svar erhållits (Steinar & Brinkmann, 2009, s.262-264).
Innehållsanalysen är till hög grad tillförlitlig då som nämnts tidigare utförts en
reliabilitetsprövning för att kunna avgöra om kodningen är objektiv och att resultatet
blir detsamma oavsett vem som utför kodningen.
Reliabiliteten för intervjuerna kan också anses vara hög, då respondenterna givits
möjlighet att läsa igenom resultatkapitlet som behandlar intervjuerna för att lämna
kommentarer och informera om eventuella felaktigheter. Då några kommentarer om
felaktigheter eller andra synpunkter inte framkommit antar vi att respondenterna skulle
lämnat samma svar vid ett senare tillfälle. Utskick med utkast till respondenterna
genomfördes ganska exakt fyra veckor efter intervjutillfällena.
Det är svårt att avgöra enkätundersökningens reliabilitet, skulle undersökningen
genomförts vid ungefär samma tillfälle eller tidigare tror vi att svaren skulle vara
liknande. Däremot om undersökningen utförs i framtiden så tror vi att resultaten kan
komma att påverkas, beroende på hur medias rapportering gällande högfrekvenshandeln
ser ut. Fortsätter den negativa rapporteringen skulle svaren troligtvis bli liknande de vi
fått idag, skulle medias bild däremot förändras till det positivare skulle svaren rimligtvis
bli annorlunda. En förutsättning som ökar reliabiliteten är att data kontrolleras och om
undersökningen utförs av fler än en person så ska förutsättningarna för hur
undersökningen ska genomföras noggrant diskuteras igenom (Eliasson, 2010, s. 14-16).
Vi har eliminerat risken för att datan ska kunna kodas felaktigt genom att använda oss
utav en webbenkät där svaren kodas direkt i en fil som kan överföras till Excel och sen
är det Nilsson som haft huvudansvaret för enkätundersökningen så att alla tester och
tabeller är utförda på samma sätt. Sammanfattningsvis så anser vi att reliabiliteten på
enkäterna kan anses vara hög under förutsättning att medias rapportering inte ändras.
4.6.2 Validering
Validitet är ett begrepp som används för att avgöra om man mäter det man har för avsikt
att mäta, uppfylls detta kan undersökningen ses som giltig och sanningsenlig. (Kvale &
Brinkmann, 2009, s.264)
Innehållsanalysen anses ha relativt hög validitet då hög reliabilitet ofta innebär hög
validitet (Eliasson, 2010, s.15). Begreppet vi avser att mäta alltså vilken inställning
artiklarna ger till högfrekvenshandel är inte ett begrepp som är speciellt komplicerat att
mäta om man exempelvis jämför med intelligens. Att vi mäter det vi avser att mäta
styrks även genom att ett flertal personer oberoende av varandra gjort liknande
bedömningar vid kodningen. Detta innebär att synen på begreppet inställning är relativt
lätt att mäta.
Vid intervjuerna har vi för att säkerställa detta vid ett flertal tillfällen ställt frågor som
berör samma begrepp vid mer än ett tillfälle. Exempelvis så har vi när vi undersöker
synen på högfrekvenshandelns effekter berört effekterna genom volatilitet och
marknadspåverkan.
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Validiteten anses höra ihop mycket med reliabiliteten, en hög reliabilitet är en
förutsättning för att validiteten ska vara hög (Eliasson, 2010, s. 16-17). För att öka
validiteten och visa på att det vi mäter är det vi har för avsikt att mäta har vi i enkäten
ställt ett flertal frågor som rör samma begrepp. Begreppet kunskap är ett av de begrepp i
vår undersökning som är svårast att mäta, och vi har för att kunna få svar på att vi mäter
just kunskap om högfrekvenshandel ställt ett flertal frågor som rör detta. Den frågan
som är mest utslagsgivande och visar på om respondenterna faktiskt har den kunskap de
anser sig ha gällande högfrekvenshandeln är den öppna frågan. Då vi ställt ett flertal
frågor om liknande saker, exempelvis effekter, kunskap med mera och fått liknande svar
anser vi att validiteten är hög.
4.6.3 Generalisering
Begreppet generalisering är hur väl man kan applicera resultaten på gruppen i stort
utifrån de urval man gjort.
Att generalisera artiklarna som är studerade vid innehållsanalysen kan verka tveksamt
då vi kodat alla artiklar som innehåller ordet högfrekvenshandel som finns samlade i
mediearkivet. Vilket innebär att resultaten vi erhållit är från alla artiklar och det finns
ingenting att generalisera.
Att våra intervjuer är generaliserbara kan vara svårt att styrka då endast tre intervjuer är
genomförda vilket kan verka lite till antalet (Steinar & Brinkmann, 2009, s.280). Att vi
valt att göra endast tre stycken är att vi har som avsikt att intervjuerna ska komplettera
vår enkätundersökning. Trots att antalet intervjuer är få, tror vi att svaren som vi erhållit
från de mer professionella och erfarna aktörerna kan generaliseras till viss del. Skulle
ytterligare intervjuer genomföras med personer från samma grupper, marknaden,
finansinspektionen och de som arbetar med högfrekvenshandeln skulle troligtvis
liknande svar erhållas, dessutom liknar svaren från respondenterna till stor del varandra
vilket styrker detta. Vi tror att svaren till stor del beror på den kunskap respondenterna
besitter samt vilka incitament de har. Så trots att antalet intervjuer är få tror vi att de till
viss del är generaliserbara, detta är dock svårt att styrka utan att genomföra ytterligare
intervjuer.
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Kapitel 5–Resultat
5.1 Innehållsanalys
Resultatet av innehållsanalysen visar tydligt att medias inställning till högfrekvenshandel är negativ, 58,27 % av de artiklar som vi analyserat framställer högfrekvenshandel som något negativt. Strax över 30 % av artiklarna har en neutral inställning till
handeln och rapporterar både om positiva och negativa aspekter, däremot beskrivs
endast 11,51 % av artiklarna alltså 16 stycken av 139 stycken som positiva till
högfrekvenshandeln.

Innehållsanalys
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Figur 9: Innehållsanalys

Vid analysen utfördes även kodning för att se om man kunde se något samband mellan
att rapporteringen skulle ha blivit mer eller mindre positiv till handeln under åren.
Något sådant samband har vi dock inte lyckats finna, utan andelen positiva, neutrala och
negativa artiklar gentemot handel är spridda över åren. Det som dock går att säga
gällande inställningen under åren är att under år 2009 hade samtliga artiklar en negativ
inställning gentemot handeln, värt att poängtera är dock att endast tre artiklar fanns
publicerade och tillgängliga i mediearkivet.
En av anledningarna till att medias rapportering av högfrekvenshandeln är väldigt
negativ, tror vi kan vara att man vill ha en förklaring till varför marknaden varit
turbulent den senaste tiden och då blir högfrekvenshandeln en slags syndabock till
problemen. En annan anledning eventuellt i kombination med ovanstående skulle kunna
vara att högfrekvenshandel är ett relativt nytt fenomen och att aktörerna på marknaderna
är oroliga för hur handeln påverkar marknaden. Dessutom sker handeln väldigt snabbt
vilket kan medföra att aktörerna känner att de inte hänger med. Sen är det väl inte
orimligt att media gärna vill att handel ska vara lite mystisk och att man ska få känslan
av att robotarna tar över.
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5.2 Intervjuer
Under detta avsnitt kommer vi att gå igenom de tre intervjuerna vi utfört i
sammanfattande drag där de mest intressanta och viktiga aspekterna kommer att lyftas
fram. För att förtydliga så är det tre intervjuer som har genomförts, en av dessa var dock
med två personer Per-Anders Häll-Bedman och Lars-Ivar Sellberg på Cinnober AB
intervjuades tillsammans. Intervjuerna kommer att presenteras liknande en
fallbeskrivning, där vi kommer att diskutera data som framkommit under intervjuernas
gång utifrån olika ämnen som ingått i alla intervjuer, detta för att tydligare kunna visa
på likheter och skillnader i aktörernas beskrivningar. I likhet med vad Nylén (2005)
beskriver så kommer vi att låta aktörerna komma till tals mycket i form av citeringar,
dock så kommer dessa att rensas från direkta felsägningar, utmålade beskrivningar,
funderingar, upprepningar och liknande för att kunna öka läsarens förståelse. Detta
kommer dock att genomföras på ett sådant sätt att citaten inte rycks ur sitt sammanhang
eller får en annan betydelse.
5.2.1 Synen på högfrekvenshandeln
Synen på högfrekvenshandeln är liknande hos de aktörer vi valt att intervjua, Jens
Henriksson är den som tydligast klargör för sin syn och att han anser sig vara väldigt
neutral. Henriksson VD på Nasdaq OMX Stockholm menar att deras uppgift som
börsoperatör är att tillhanda hålla en börs för alla som uppfyller reglerna, sen om den
handeln sker via datorer eller människor lägger de sig inte i speciellt mycket. Han ser
högfrekvenshandlarna som en kund som alla andra de har.
Både Ludvig Sandhagen på Finansinspektionen, Per-Anders Häll Bedman och Lars-Ivar
Sellberg, båda Cinnober AB, anser att högfrekvenshandeln är en del av utvecklingen.
Häll Bedman säger att man kan se det ur ett historiskt perspektiv, i finansbranschen år
1987 var all handel egentligen manuellt driven, de flesta börser hade ett börsgolv där
handlarna stod på golvet och handlade med priserna i huvudet. OM (idag Nasdaq OMX)
var en av de första marknadsplatserna som var elektroniskt i det mått att man
exekverade ordrarna elektroniskt, allt gick egentligen ut på att man skulle exekvera
ordrar snabbare med elektroniskt stöd. Högfrekvenshandeln är i så till motto en effekt
av att datakraften blivit mycket större och att bandbredds-problematiken som fanns i
början på 90-talet i princip eliminerats, idagsläget kan man skicka in hur mycket
transaktioner som helst i ett system. Så egentligen är högfrekvenshandeln mer en
funktion av en längre utveckling som har pågått under 20-30 år.
Ludvig Sandhagen från Finansinspektionen är inne på samma spår och säger att handeln
är en ganska naturlig utveckling, han menar dock inte att det bör vara som det är idag,
men det som sker är väldigt naturligt med tanke på det som har hänt. MiFIDs
avreglering av börsmonopolet har lett till fri konkurrens och en ganska fragmenterad
marknad. Även handelsposterna har försvunnit och det i kombination med den tekniska
utvecklingen har bidragit till högfrekvenshandelns framväxande. Han tycker inte att det
är förvånande att utvecklingen ser ut som den gör, men förstår om man kanske vill göra
något åt vissa delar, framförallt om det finns ett hot mot systemstabiliteten.
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5.2.2 Högfrekvenshandelns effekter på marknaden
Under de tre intervjuerna som genomförs så diskuteras likviditeten vid alla tillfällen,
Jens Henriksson på Nasdaq OMX Stockholm är den som fattar sig kortast och menar att
han kanske inte är rätt person att svara på hur högfrekvenshandeln påverkar marknaden.
Han kommenterar dock likviditeten på följande sätt, "när vi tittat på den forskning som
finns så säger forskningen att det övergripande är att handeln tillför likviditet. Med
likviditet menar jag att man sätter upp köp- eller säljordrar och att den teoretiskt borde
minska fluktuationen på börsen och göra marknaden mera effektiv. Det grundläggande
har varit att den forskning som finns har varit på marginalen positiv till
högfrekvenshandeln". Angående vad den senaste tidens volatilitet beror på så säger
Henriksson att det beror på de makroekonomiska problem som råder, han menar att
börsen fungerar som en temperaturmätare på världsekonomin och den kris som vi nu
känner av påverkar. När det är oklart om Grekland kan fullgöra sina skyldigheter,
Spanien har problem och hela det finansiella systemet i USA och Europa är osäkert så
påverkar det börsen väldigt mycket. Detta tror Henriksson är den absoluta
huvudförklaringen till den börsturbulens som vi sett de senaste åren. Han tror inte att
högfrekvenshandeln har någon roll att spela när det gäller volatilitet, han nämner dock
att bilden är att handeln kan ha bidragit lite till de som skedde under flash-kraschen.
Han anser dock att man måste tänka på att vi idag har ett nytt börslandskap med många
börser. Henriksson tycker att der är svårt att peka ut högfrekvenshandlarna som
ansvariga för någonting, men menar att systemen måste anpassas till det som händer i
och med högfrekvenshandeln.
Ludvig Sandhagen på Finansinspektionen går dock längre än vad Henriksson gör och
säger följande "vi är ganska på det säkra med att högfrekvenshandeln påverkar väldigt
många parametrar, volatilitet och likviditet är väl några av de mest centrala kanske
transaktionskostnader också. Vad gäller volatilitet så finns det inte särskilt många
studier på den svenska marknaden och de data vi har kommer från börserna. Oftast är
det så att frågar du en person får du svaret att volatiliteten har ökat och frågar du någon
annan kommer de säga att den har minskat. Samma sak med likviditeten där får du
också vitt skilda svar". Sandhagen säger att han tror att för någon som köper 100 aktier
så är likviditeten fantastisk numera, men ska man köpa en miljon aktier istället så är det
ganska viktigt i vilken riktning likviditeten och transaktionskostnaderna har rört sig de
senaste åren. Gällande transaktionskostnaderna så tror Sandhagen att frågar man en stor
fond så anser de nog att de direkta transaktionskostnaderna har ökat, alltså prispåverkan
av att någon lägger en stor order. Däremot så har courtagekostnaderna sjunkit i alla
leden. Sandhagen poängterar dock att gällande alla dessa parametrar så finns det inget
ensidigt svar han menar att frågar man en högfrekvenshandlar så säger de att de bidrar
med likviditet och minskar volatiliteten, frågar man en handlare på stan så får man
säkert det motsatta svaret.
Lars-Ivar Sellberg på Cinnober AB kommenterar den rapport som Finansinspektionen
gjort när diskussion om hur högfrekvenshandlarna påverkar marknaden kommer på tal.
Han håller med Finansinspektionen till viss del, att handeln bidrar till ökad volatilitet
när det är skakigt på marknaden tror han är relativt sannolikt. Om det sedan vägs upp av
att de tillför likviditet tror han inte man kan svara generellt på utan menar att man bör
titta på de enskilda marknaderna och se vad effekten är. Sellberg tycker även att
finansinspektionens analys inte var fullständig på något sätt.
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5.2.3 Har högfrekvenshandlarna ett övertag gentemot vanliga aktörer på
marknaden?
Alla respondenter är överens om att högfrekvenshandlarna till viss mån har ett övertag
gentemot vanliga aktörer, däremot att de skulle bryta mot de regelverk som finns finner
alla som orimligt. Hur stort övertaget anses vara skiljer sig dock åt mellan de olika
respondenterna. Sandhagen från Finansinspektionen säger följande på frågan om
högfrekvenshandlarna har ett övertag gentemot de vanliga aktörerna, "Tekniskt, så är
svaret definitivt ja, regelmässigt har de inga fördelar vem som helst kan bli börsmedlem
och starta en högfrekvenshandels firma". Sandhagen poängterar att det kanske inte är
gemene man som startar en verksamhet då det krävs en del startkapital. Man måste
betala börsmedlemsavgift och rimligen bör man även ha ett Co-location,
minimikostnaden för det är 30 000 kr/månad och ska man använda de kraftfullaste
servrarna och liknande så är det definitivt över 100 000 kr/månad kanske uppemot
200 000 kr sen måste man betala liknande summor på flera marknadsplatser. De större
bankerna erbjuder dock tillgång till att låta kunderna utnyttja deras infrastruktur och kan
man mot en kostnad utnyttja bankernas system behöver man bara vara kund hos en
bank. Sammanfattningsvis så säger Sandhagen att det finns både tekniska och
kostnadsmässiga hinder, så högfrekvenshandlarna har ett försprång men inte något
regelmässigt försprång.
Häll Bedman från Cinnober AB är inne på samma spår och säger följande, "har du ett
Co-location där du står närmare matchningsdatorn så kan du ju skicka in order snabbare
rent teoretiskt och du kan få marknadsdata snabbare. Sett ur den synvinkeln har du ett
informationsöverläge, det kan man objektivt inte komma ifrån". Sellberg tar upp
exempel på hur det sett ut historiskt och menar att om man tittar tillbaka på när det var
golvhandel så skedde samma sak då fast med andra tidsperspektiv. Specialisterna,
market-makers som var på golvet hade ett informationsövertag jämfört med de som var
utanför börshuset. Högfrekvenshandel är egentligen bara en modern form av en gammal
företeelse, nu pratar man mikrosekunder istället för sekunder och minuter.
Jens Henriksson på Nasdaq OMX Stockholm tycker att det är svårt att svara på och
berättar att han tror att det beror på vilka de övriga aktörerna är, börsen är en plats för
både kortsiktiga aktörer och långsiktiga aktörer. De långsiktiga aktörerna är de som gör
fundamentalanalys om vart ekonomin är på väg och hur går det för företag A eller B,
eller de som satsar pensionspengar. För att de långsiktiga aktörerna ska kunna handla på
börsen krävs att det hela tiden sker en prissättning, förut skedde det mycket av
börsmäklare som gav priser på respektive handlarbord och ställde priser fram och
tillbaka så kallade market-maker. Dessa har i viss mån ersatts av högfrekvenshandlarna,
så de har ett visst försprång mot det som kallas daytrading som bygger på arbitrage.
Däremot att högfrekvenshandel skulle påverka handel utifrån fundamentalanalys ser
Henriksson som orimligt.
5.2.4 Strategier
Respondenterna delar syn när det gäller de strategier som högfrekvenshandlarna
använder sig av, alla menar att det finns strategier som är både bra och dåliga. Sellberg
och Häll Bedman från Cinnober AB är de som är absolut tydligast med att ingenting är
svart eller vitt utan att det finns företeelser som är både bra respektive dåligt med
högfrekvenshandeln. Sellberg tycker att det är viktigt att skilja på de olika strategierna
och menar att de artiklar man läser om högfrekvenshandeln oftast framställer handel
som bara ont eller bara gott. Han poängterar även att det finns mycket
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högfrekvenshandelsstrategier som bidrar med likviditet men det finns även de som är
direkt destruktiva och tar bort likviditet. Sellberg tycker att det är viktigt att den
debatten konkretiseras och då särskilt i media. Häll Bedman håller med och säger att det
finns massa aspekter på olika strategier och han håller med Sellberg om att det är
omöjligt att säga vad handeln tillför generellt, det finns bra och mindre bra beteenden.
Det som är klart är att omsättningshastigheten eller antalet ordrar som krävs för ett
avslut har ökar.
Sandhagen som arbetar på Finansinspektionen börjar med att beskriva fyra olika
strategier i form av arbitrage, market-making, rabattutnyttjande och statistiskt arbitrage,
därefter kommenterar Sandhagen vad Finansinspektionen anser om de olika
strategierna. Arbitrage skapar i allmänhet effektiva marknader och market-making
bidrar i allmänhet till likviditet vilket han tycker är positivt. Angående rabatterna har
han inte så mycket att säga om däremot statistiskt arbitrage menar han att där kan det
absolut finnas osunda strategier och till och med kursmanipulation. Om det existerar så
menar Sandhagen att det i så fall faller under strategin statistiskt arbitrage, men säger
även att det bara är en rubrik. Han fortsätter med att berätta att det under de sista två
åren är två firmor i USA som dömts för högfrekvenshandlar relaterat
marknadsmissbruk, vilket kan ses som väldigt lite. Vad det beror på är svårt att uttala
sig om men det visar väl att det är svårt att upptäcka och att det kanske inte är lika
utbrett som man först tror, eller så kanske det bara är svårt att upptäcka.
På frågan om vad Sandhagen tycker om de mer aggressiva strategierna som exempelvis
quote-stuffing säger han följande, "quote-stuffing ligger verkligen i marknadsplatsen
intresse att se till att det inte förekommer. Däremot så är det väl något som ändå
inträffar, min erfarenhet är att det sker på grund av dålig programmering. Om det läggs
100 000 order på en halv sekund, när vi har gått in och kollat vad som har hänt
egentligen, då är det oftast en algoritm som har hängt sig eller två algoritmer som har
hängt sig mot varandra. Sandhagen tror att vi börjar komma tillrätta med sådana
problem, framför allt med reglering och börsregler så kommer hårda krav på
systemtester och algoritmtester. Det är lätt att upptäcka men svårt att bevisa att man
gjorde det uppsåtligen och visst är det ett faktiskt problem när det kommer in för
mycket ordrar och systemen slås ut. Sandhagen beskriver även ett annat fenomen, som
kanske inte kan kopplas direkt till strategier men det hör definitivt under svårupptäckta
marknadsmanipulationer, på engelska heter det cross-market-abjure. Det innebär att
man lägger transaktioner på olika marknadsplatser för att trigga upp priserna men
eftersom att ingen marknadsplats ser hela bilden så kan ingen upptäcka det, vilket inte
är så bra". Sandhagen säger dock att vi har väldigt bra marknadsövervakning i Sverige
men just sådana korsmönster som sker på flera marknadsplatser är svåra att upptäcka.
Jens Henriksson är den som har svårast att uttala sig om strategierna och berättar att han
egentligen inte har någon aning om vilka strategierna är och att han inte kan se dem.
Han ser bara hur de handlar men han tror att det kan finnas både bra och dåliga
strategier. De dåliga strategierna tror han försvinner ganska direkt när
högfrekvenshandlarna inte tjänar pengar på de och de bra strategierna tjänar de pengar
på tills andra ser vad som händer och då gör likadant därmed försvinner möjligheten att
tjäna pengar på detta. Henriksson säger att det börsen ibland kan se är om det
uppkommit något fel i strategierna och att de flippar ur. Då kontaktar börsen aktören
och ber de stänga av den, skulle de inte få kontakt med handlarna tillräckligt snabbt eller
att det skulle sprida sig så kan börsen stänga av det själva.
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5.2.5 Framtiden för högfrekvenshandeln
Den som har en tydligast bild av vad som kommer att ske i framtiden eller hur
framtiden kan tänkas se ut för högfrekvenshandeln är Ludvig Sandhagen. Han säger att
tittar man på andelen högfrekvenshandel i USA så har utvecklingen avstannat, exakt
tidsperiod vet Sandhagen inte men på något år har det stagnerat på ungefär 60-70 %. I
Sverige sägs att ungefär 50 % består av algoritmhandel och hälften av den handeln är
högfrekvenshandel, ungefär 25 % av den totala handeln är de siffror Finansinspektionen
har erhållit. Sandhagen kan tänka sig att de svenska siffrorna skulle kunna närma sig de
europeiska snitten, vilket han tror ligger på ungefär 40-50 % för högfrekvenshandeln.
Även på den europeiska nivån ser man att det har stagnerat så möjligen att Sverige ökar
lite till, men inte så mycket mer än 10 % på kort sikt, på lång sikt vet man aldrig vad
som händer.
Sellberg på Cinnober AB har en liten annan syn på framtiden för högfrekvenshandeln
där han tror att det kommer att bli en motreaktion, men vart det hamnar är han lite
osäker på. Han gissar på att man kommer att komma till en ände där det här med att
bara vara snabbast till viss del kommer att försvinna. Han poängterar även att han tror
att det finns massor av delar med högfrekvenshandeln som kommer att finnas kvar och
som är bra så det är just den specifika delen som bara handlar om att vara snabbast som
han tror kan vara svårt att försvara i framtiden.
Henriksson tycker att det är svårt att uttala sig om framtiden, men säger att det är klart
att teknikutvecklingen gör ju att vi kommer se mer användning av datorer på olika sätt i
handel och analys. Datorer som tar åt sig kunskap om vad som händer på marknaden
och inte bara följer arbitrage möjligheter utan även ekonomiskt utveckling och liknande
saker kan man ju se en framtid för. När det gäller reglering kan han inte avgöra vad som
kommer att ske utan det får framtiden utvisa.
5.2.6 Övervakning och reglering
Synen på den reglering som finns och om de anser att det behövs mer reglering skiljer
sig åt lite mellan respondenterna, alla är dock överens om att något behöver göras.
Sandhagen från Finansinspektionen och Henriksson från Nasdaq OMX Stockholm är
inne på samma spår. Att det är viktigt att man kommer till rätta med problemet om en
övervakning för alla börser och inte bara för den egna, respondenterna på Cinnober AB
är dock inne på att man bör se över dagens marknadsmodell.
Sandhagen säger gällande problemet om missbruk mellan olika marknader att det
kommer att krävas någon slags bestämmelse om vem som har totalansvaret för att
övervaka handeln eller en aktie. Gällande det väldigt stora regelverket MiFID II som
kommer preliminärt om ett till två år det kan dock mycket väl ta längre än två år finns
det inget satt i sten. Några förslag som kommer är att alla högfrekvenshandlarfirmor ska
stå under Finansinspektionens tillsyn eller av motsvarande myndighet i andra länder. De
ska vid behov redovisa vad de har för algoritmer och hur de fungerar. Hur det ska gå till
har han dock inget svar på utan Finansinspektionen kommer i sådana fall att behöva
anställa en handfull ingenjörer. Även krav på systemtester och algoritmer innan de sätts
i bruk på marknaden diskuteras. Det pågår även utredning om det behövs reglering
inom andra områden, exempelvis Co-location, tick-size är en annan fråga eftersom den
har sjunkit markant under de senaste åren. Den låga tick-sizen är ju en förutsättning för
högfrekvenshandel och om man lagstiftar om en högre tick-size då missgynnar man
verkligen den typen av handel. Sen berättar han även om att börserna själva kan sätta
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gränser, Nasdaq OMX har exempelvis sen i höstas infört en gräns på att du max får
lägga 250 order per transaktion och lägger man fler order per transaktion så kostar det
10 öre per order. Däremot tror han inte att den siffran kommer att påverka
högfrekvenshandlarna, de genomför ganska mycket transaktioner och Sandhagen tror
snittet på börsen är 20 order på transaktion och de största högfrekvenshandlarna avviker
inte särskilt mycket från det snittet, så de är inte i närheten av 250. Gällande
ovanstående så har Finansinspektionen absolut ingenting på gång då de är väldigt styrda
av den europeiska basen, de kan inte börja skriva egna regler.
Henriksson på Nasdaq OMX Stockholm ger intrycket av att han inte är för reglering
men menar ändå att högfrekvenshandlarna ska stå tills svars för sina handlingar och att
dagens övervakning är bra. På börsen har de något som kallas marknadsövervakning där
de noggrant följer vad handlarna gör och Henriksson anser att de har ganska bra koll på
vad som sker på deras börs. Han säger att de har så pass avancerad teknik att de kan se
om någon skulle ägna sig åt marknadsmanipulation. Gällande systemtester och test av
algoritmer tycker Henriksson att det är någonting som högfrekvenshandlarna själva
måste göra och han är inte säker på att han vill att Finansinspektionen ska gå in och
kontrollera algoritmerna innan. Det är utfallet som räknas vilket de ska bära ansvaret
för. Han tror att om man ger sig in och kontrollerar för mycket så försvinner en del av
ansvaret och övergår till inspektionen, vilket han tycker är felaktigt. Ett annat problem
som Henriksson nämner är att om högfrekvenshandlarna visar upp sina algoritmer för
Finansinspektionen där de anställda kontrollerar algoritmerna, kan de sedan om de
slutar på Finansinspektionen starta en egen firma med samma idé sex månader senare.
Han tycker att högfrekvenshandlarna ska stå till svars för sina handlingar och att man
ska vara uppmärksam på det som sker. Det viktigaste är kanske framförallt att man får
en marknadsövervakning som tittar på hur folk eller maskiner agerar på alla börser och
inte bara på den egna börsen. Nasdaq OMX Stockholm kan ju bara följa vad som
händer på deras börs och inte vad som händer på andra.
Både Sellberg och Häll Bedman på Cinnober AB tycker att man lägger väldigt stort
fokus på reglering och menar att man istället kanske borde koncentrera sig på att
förändra marknadsmodellen så att liknande problem inte uppstår. Häll Bedman inleder
med att säga att det är svårt att svara på om den reglering som finns och hur det
eventuellt borde se ut, det är uppenbart att högfrekvenshandeln håller sig inom de
regelverk som börserna har annars skulle de förbjudas. Såtillvida är de i linje med de
spelreglerna som finns, ska man dra en linje så kommer man tillbaka till kärnfrågan
huruvida de har tillgång till bättre information, snabbare information och bättre
marknadsaccess jämfört med övriga aktörer. Diskussioner angående detta tror han
kommer att göra att man hittar regleringsbiten. Sellberg fortsätter med att säga "jag tror
det är svårt för det blir ofta väldigt stort fokus på regleringar när man kanske skulle
angripa kärnan och faktiskt ändra på marknadsmodellen som gör att det här inte kan
fungera på samma sätt. Det är trist att man inte tittar lite mer på det, istället för att bara
fokusera på regleringar, det finns alternativa sätt att handla där man inte alls är lika
känslig för den här typen av beteenden". Häll Bedman förklarar vidare "det Sellberg
tänker på här är att han är pappa bakom en innovation som vi har kommit fram med på
marknaden, vilket bottnar i att mycket av det informationsövertag som finns idag.
Vilket beror på att man matchar med pris och tid som försvinner om man till exempel
använder sig av en aktions algoritm som har en annan typ av matchningslogik som gör
att den tidigare typen av informationsövertag inte är aktuellt längre". Sellberg kritiserar
även delen i MiFID II som handlar om att högfrekvenshandlarna ska bli tvingade att
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agera market-maker och säger följande, "om man tittar på det nuvarande förslaget från
MiFID II så är det att alla som agerar högfrekvenshandlare eller för övrigt har en vanlig
algoritm och kanske sprider ut en stor order över dagen måste vara market-maker under
hela dagen. Jag vågar svära på att det aldrig kommer att gå igenom, men bara det visar
att man överreagerar när det gäller reglering. Det är helt osannolikt att man ska tvinga
folk att vara market-makers en hel dag för att du har använt någon typ av algoritm".
5.2.7 Högfrekvenshandeln och krascher
Teorierna kring vad som hände under flash-kraschen är många och även under
intervjuerna med Sandhagen, Sellberg och Häll-Bedman så kommer flash-kraschen på
tal. Sandhagen delar med sig av sin bild av vad som hände, "det är väl ett faktum att det
kom in en väldigt stor säljorder i e-mini futures och den som utförde den säljordern
gjorde de till allas stora förvåning ganska bra eller ganska passivt. Den slog inte sönder
orderdjupet och sålde på allt den såg utan ställde upp sig passivt men när alla kunder
som de sålde till skulle vända ut sina positioner så gjorde de det väldigt aggressivt så det
blev knäppt i flera steg". Sellberg från Cinnober AB, refererar till den rapport som
skrivits om kraschen där han tycker det framgår relativt tydligt att högfrekvenshandeln
hade en roll att spela, hur stor den är framgår inte av rapporten men att det bidrog till
skeendet tycker han inte är osannolikt. Han menar dock inte att högfrekvenshandeln
utlöste flash-kraschen, det var en felaktigt skriven algoritm, sen att det spred sig där
tycker han att man kan beskylla en del på högfrekvenshandeln.
5.2.8 Medias rapportering
Under alla intervjuer får vi känslan av att alla parter tycker att medias rapportering inte
är tillräcklig, detta uttrycks dock på olika sätt. Henriksson säger angående medias
rapportering att, "media är en affärsdrivande verksamhet som ska sälja tidningar och jag
förstår att de har agerat på det sättet som de har gjort. De har blåst upp detta till en större
sak än vad det är samtidigt som det är förståligt att många människor känt sig oroliga av
faktumet, jag ska inte påpeka att vi behandlas orättvis utan det är en ganska förväntad
behandling av media".
Henriksson fick också en direkt fråga om han tycker att högfrekvenshandel har blivit en
slags syndabock för att det gått dåligt på marknaden under en tid, på det svarar han
följande, "nej, jag tycker marknaden inte alltid har gett en förklaring till det som sker på
marknaden. Jag tycker det fanns en tid då det var väldigt underligt, världen skakade på
grund av makroekonomiska oroligheter i Grekland och så pratar man om att de inte kan
fullgöra sina åtaganden och att det är robotarnas fel. Det tycker jag var att gå lite långt".
Henriksson har dock en kritik till högfrekvenshandlarna eftersom att de tyvärr har haft
lite som strategi att inte ge intervjuer i media, vilket har gjort att han med tanke på den
bakgrund han har inom public policy gett mediaintervjuer och därmed utmålats lite som
högfrekvenshandlarnas bästa vän. Vilket han poängterar att han inte är utan att han är
rätt neutral till högfrekvenshandel.
Anledningen till att högfrekvenshandeln har fått så mycket uppmärksamhet i media på
senare tid tror Henriksson beror på att många inte känner igen sig i den börs som finns
idag, "det är ett sexigt ämne som säljer tidningar, vi har alla sett Terminator 1, 2 och 3
och allt vad de heter. Känslan av att robotar tar över är alltid ett intressant sätt att sälja
tidningar på". Då man läser i media så finns det mycket kommentarer om, som
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Henriksson själv beskriver att börsen är högfrekvenshandlarnas bästa vän, börsen kan
alltså ha vissa incitament till att främja högfrekvenshandlarna då det är stora kunder.
Henriksson kommenterar detta på följande sätt, "det ligger väl något i att vi tjänar
pengar på transaktioner, det är vår affärsidé och har vart de sista 150 åren. Vi tjänar
pengar på transaktioner inget konstigt med det, men det är klart att om
högfrekvenshandeln hade bidragit till att förstöra handeln så skulle det skada
marknaden. Vi skulle tjäna på detta under ett par år men börsen skulle förlora pengar på
sikt. Det vi tjänar mest pengar på är en stabilt uppgående marknad som drar till sig fler
och fler typer av spekulanter, småsparare, storsparare, market-makers, börsrobotar,
allting det är vad vi tjänar mest pengar på. Så vi tror på börsen som en väl fungerande
marknad, det är de vi vill ha och det är det centrala för oss".
Högfrekvenshandlarna har påverkat förtroenden för marknaden och det visar bland
annat Finansinspektionens utredning som vi beskrivit i tidigare kapitel. Henriksson har
lite tankar om hur det försvagade förtroendet påverkar börsen. På kortsikt så medför det
att börsen får problem eftersom aktörerna känner brist på tillförsyn och det kanske är en
del människor som vanligtvis lagt sina sparpengar på börsen istället väljer att lägga de i
madrassen. Vilket såklart är till nackdel för börsen eftersom att det blir mindre handel.
Henriksson tror dock inte att det går att fly verkligheten, högfrekvenshandel liksom
miniräknaren, datorn, telefonen, allting det är en naturlig teknikutveckling som man kan
ha sina synpunkter på. Han säger att han inte "tillhör de som drar i handbromsen på ett
X2000 tåg för att det går för fort".
Sandhagen säger på frågan om vad han anser om medias rapportering, "vi brukar vara
försiktiga med att uttala oss om det media skriver om, men jag kan tycka att den är
relativt undermålig gällande högfrekvenshandel". Sandhagen anser även att den bild
som media ger av högfrekvenshandel är negativ och säger följande om den negativa
bilden som målats upp "det är väl ganska skönt att ha en negativ bild i media och de
som får komma till tals där, eftersom på andra sidan finns framförallt marknadsplatserna
som vi får se som förespråkare i det här ämnet. Det faktum att marknadsplatserna ger en
överdrivet positiv syn och media en överdrivet negativ syn skapar faktiskt någon slags
balans". Han ställer sig dock kritisk till de argument som förs och säger att alla verkar
inte helt insatta i de frågor de uttalar sig om därför blir vissa argument felaktiga. Vid
intervjutillfället diskuteras även den generellt sett negativa bilden och varför Sandhagen
tror att den allmänna inställningen till högfrekvenshandeln är negativ. Sandhagen tror
att det finns flera anledningar "det finns i alla fall en uppfattning om att det inte är
samma villkor för alla, dels vad gäller det vi var inne på förut att det inte går som
människa att konkurrera på samma villkor med överlägsen teknik och snabbhet. Det är
väl en anledning och sen verkar vissa anse att det är helt acceptabelt att utföra
kursmanipulation med en algoritm, men så fort man gör det som privatperson så blir
man anmäld till åklagaren, vilket inte är sant. Utan vi och börsövervakarna utreder alla
kursmanipulationer. Än så länge är det inga robotar i Sverige som blivit fällda, det
stämmer. Men det betyder inte att de privatpersoner som blir dömda är oskyldiga, det
krävs ganska mycket för att bli fälld i rätten". Sandhagen nämner även att när det
kommer ny teknik som konkurrerar ut så blir det alltid debatt och uppståndelse, vilket
har skett ändå sedan spinning Jenny. I dagsläget är det traditionella mäklarhus som blir
utkonkurrerade av namn man aldrig hört talas om. Som motpol till att de inte skulle
handla på samma villkor beskriver han Co-location vilket enligt Sandhagen är väldigt
rättvist. Alla börsmedlemmar som önskar kan använda sig av Co-location, det är inte
alla som har det utan ungefär en tredje del, det är inte en speciellt stor kostnad 30 000
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kronor i månaden för ett värdepappersbolag att ansluta sig så det tycker han inte är ett
argument. Jämför man med länder där Co-location är förbjudet så köper bankerna och
värdepappersbolagen upp husen och kvarteren intill börsen för att få kortast avstånd
vilket blir en ganska bisarr situation. Det leder dessutom till ett mycket större försprång
om någon har Co-location och någon inte har, Finansinspektionen tycker att det är mer
på samma villkor nu än för exempelvis tio år sedan.
Häll Bedman och Sellberg på Cinnober AB ger också en bild av att de tycker att media
beskriver högfrekvenshandeln som antingen bara positivt eller bara negativt, media
lyfter sällan fram båda sidorna. Sellberg säger att han tycker att "det är för simplistiskt
det är nästan alltid en partsinlaga åt ena eller de andra hållet. Han tror även att
affärspressen och tidningar som exempelvis dagens industri ofta är "lite mer ute efter
rubriker. Det är sällan man ser något riktigt genomtänkt där man försöker analysera
skeenden och verkligen förklara eller försöka ge en förklaring till vad som händer. Ofta
är det väldigt enkelriktat där just den här artikeln är riktad till att högfrekvenshandeln är
dålig eller också är den vinklad till att allt är bra. Man hade önskat att se lite mer försök
till analys". Häll Bedman håller med och säger att man bara behöver titta på hur många
tidningar som döper om högfrekvenshandeln till robothandel vilket känns som ett mer
värdeladdat ord. Han tycker att det är ett tecken på hur man vill framställa det. Sellberg
avslutar med att poängtera att det är som att trenden just nu är mer åt det negativa hållet
än de positiva för högfrekvenshandel.
5.2.9 Den allmänna inställningen till högfrekvenshandeln
Angående den allmänna inställningen till högfrekvenshandeln så tror både Häll Bedman
och Sellberg att den är rätt negativ de tycker att handeln har svartmålats väl mycket på
senaste tiden, de framställs lite som att robotarna tar över. Henriksson delar den
uppfattningen och säger "jag tror att den i grund och botten är ganska negativ om du
pratar med folk på stan som inte jobbar med detta dagligen. På ett sätt har detta påverkat
förtroendet för börsen negativt, folk känner inte att börsen går upp. Fokuset på börsen
blir väldigt mycket på handel och lite mindre på det som det handlar om, ett sätt för
bolagen att skaffa sig kapital".
Sandhagen tror dock att den allmänna inställningen beror på vilken aktör man är och
han förklarar följande, "vi kommer i kontakt med rätt många olika aktörer och
inställningen skiljer sig väldigt mycket mellan olika aktörer. En allmän detalj är väl att
nästan ingen är objektiv utan de flesta har något egenintresse av att förmedla bilder hit
och dit. Men ser vi på slutkunderna de som sitter och handlar i marknaden
privatpersoner och fonder så tror jag att de som gör väldigt små transaktioner möjligen
tycker att det går lite för fort för att hänga med i order djupet eftersom det är väldigt
fladdrigt. I övrigt tror jag att de är nöjda med att deras transaktionskostnader har
minskat, övriga som handlar är inte fullt lika nöjda vilket kan bero på många olika
faktorer. Professionella aktörer kan ha synpunkter på vissa detaljer, men det är ingen
som gör sig ursinnig och säger att högfrekvenshandel måste stängas ner de har en
ganska balanserad syn på det hela och inser att det måste anpassa sin handel och teknik
helt enkelt. Däremot daytraders och de som skriver brev in till oss, de har väl kanske
inte en lika balanserad syn på det hela utan då är det alltid helt uppenbart att det är
kursmanipulation, det är svårt att få ut några konkreta exempel".
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Under intervjuerna med Sandhagen, Häll Bedman och Sellberg kom även frågan upp
om de tror att kunskap påverkar den allmänna inställningen. Åsikten angående kunskap
är rätt lik och Sellberg säger "Jag tror att desto mer kunskap du har desto mer inser du
att det här svart vita inte finns, utan du får en mer nyanserad bild. Det är lätt att hitta
exempel på att högfrekvenshandel bidrar med likviditet och det finns exempel där det
tvärtom inte bidrar med likviditet. Det är inte svårt att hitta exemplen det svåra är
liksom att kvantifiera de. För att finna vad som är sant måste man undersöka varje
enskild marknad". Skillnaden mellan åsikterna är väl att Sandhagen tror att viss kunskap
kan påverka och stilla en del oro, men han tror inte att inställningen påverkas av att du
är väldigt påläst och förstår hur algoritmer fungerar.

Tabell 5: Sammanställning av intervjuer

Ludvig Sandhagen,
Finansinspektionen

Syn på HFT

Effekter

Övertag gentemot
övriga aktörer
Strategier
Framtiden

Övervakning &
reglering
Syn på medias
rapportering
Allmänna
inställningen till
HFT
Påverkar kunskap
inställningen

En naturlig
utveckling
Påverkan på
likviditet, volatilitet
&
transaktionskostnader
Tekniskt &
kostnadsmässigt
övertag, ej
regelmässigt övertag
Både bra och dåliga
Ökning med ca 10% i
Sverige.
MiFID II, inför
övervakning av
korsmönster
Relativt undermålig
Skiljer sig väldigt
mycket mellan olika
aktörer
Viss kunskap
påverkar, mycket
kunskap ger inte en
annan bild

Jens Henriksson,
Nasdaq OMX

Per-Anders HällBedman,
Lars-Ivar Sellberg
Cinnober AB

Neutral

En del av utvecklingen

Tillför likviditet,
eventuell påverkan
på volatilitet vid
krascher
Övertag gentemot
daytraders, ej på
fundamentalanalys
handeln
Både bra och dåliga
Svårt att säga,
troligtvis mer
användning av
datorer
Förändra
marknadsmodellen,
istället för reglering
Blåst upp det, förstår
dock varför

Lyfter sällan fram båda
sidorna

Ganska negativ

Robotarna tar över

Ej diskuterat

Mer kunskap, ser att
allt inte är svart eller
vitt

Volatilitet och
likviditet, kan ej säga
generellt
Informationsövertag,
tekniskt sett
Både bra och dåliga
Inte handla om
snabbhet längre
Inför övervakning på
alla börser
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5.3 Enkätundersökning
5.3.1 Bakgrundsinformation
Enkätundersökningen utfördes på totalt 92 stycken individer som alla studerar vid Umeå
Universitet med anknytning till ekonomi i form av civilekonom, handel och logistik
samt service management. Totalt sett skickades enkäten ut via e-post till 311 studenter
och bland de 92 som svarade så var könsfördelningen väldigt jämn då antalet kvinnor
motsvarade 47 stycken respondenter medan männen var 45 stycken. Detta innebär att
kvinnorna stod för 51.1 % medan männen stod för 48.9 % vilket ger oss en god
blandning mellan män respektive kvinnor i studien. Vi kommer till exempel att
undersöka om det existerar något samband mellan en mer positiv eller negativ attityd
gentemot högfrekvenshandel sett till respondenternas kön samt vid vilken termin de
studerar.

Könsfördelning

Svarsfrekvens

Kvinnor
51%

Män
49%

Kvinnor: 47
Män: 45

Figur 10: Könsfördelning

Åldersfördelningen bland dessa respondenter var i stort sett alla mellan åldern 21 till 29
år vilket motsvarade totalt sett 94.6 % av alla respondenter. Antalet respondenter som
var 30 år eller äldre var fyra medan antalet respondenter under 20 år var endast en.
Tabell 6 - Åldersfördelning
Ålder
Under 20 år
21 – 24 år
25 – 29 år
30 år eller äldre

Frekvens
1
58
29
4

Procent
1.1 %
63 %
31.6 %
4.3 %

Kumulativ procent
1.1 %
64.1 %
95.7 %
100 %

Vi har vid enkätundersökningen även bett respondenterna att ange vid vilken termin de
studerar då vi anser att de grundläggande ekonomiska kunskaperna kan skilja sig mellan
termin sex och åtta. Det är viktigt att poängtera att kunskapsnivån inte nödvändigtvis
behöver skilja sig mellan terminerna och att de som studerat kortare tid kan vara mer
insatta i hur marknaden fungerar än vad de med längre studietid är. Vi kommer dock att
utgå från att de med längre studietid har en bättre grundläggande förståelse för hur
ekonomin fungerar då det skiljer ett helt år utav studier. Därför vill vi se om det
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existerar några skillnader eller samband mellan de olika terminerna och försöka se
paralleller med andra variabler i undersökningen. Det är inte avgörande för
undersökningen men det bidrar till att bekräfta den hypotes vi ställt oss i form av hur
attityden är relaterad till den kunskap som individen har.
Tabell 7 - Terminsfördelning
Studietid
Termin 6
Termin 8

Frekvens
42
49

Procent
45.7 %
54.3 %

Kumulativ procent
45.7 %
100 %

5.3.2 Marknaden & Investeringar
Informationen ovan är mestadels för att få lite bakgrundsinformation om respondenterna
och om möjligt kartlägga olika skillnader och paralleller mellan studiens variabler. Då
nästa steg i studien behandlar kunskap och investeringsbeteende ville vi få en
uppfattning om deras insikt i hur marknaden fungerar och i vilken utsträckning de kan
påverkas av högfrekvenshandeln. Detta då många respondenter i dagsläget är aktörer på
aktiemarknaden och övriga är potentiella aktörer i framtiden. Då kunskapsnivå är ett
väldigt subjektivt ämne är det svårt att klassificera vad som är kunnig och okunnig då
det alltid finns de som har mer eller mindre kunskap än en själv. Därför valde vi att
ställa frågor huruvida de investerat under de senaste fem åren, huruvida de investerar
kort eller långsiktigt samt en generell fråga där respondenterna fick ange sin
kunskapsnivå kring marknaden på en skala från ett till fem. Anledningen till varför vi
valde en femskalig skala beror på att många anser sig ha en medelmåttig kunskap vilket
är relativt neutralt. Vi anser därför att ett svar i form av en trea innebär att respondenten
har en ganska bra uppfattning om hur marknaden fungerar och är införstådd i
grundläggande ekonomiska mekanismerna som marknaden påverkas av. Detta är
naturligtvis ett ganska kraftigt antagande men i förhållande till att vi själva tagit del av
den lärdom som utbildningen innebär så anser vi det acceptabelt.
Fördelningen bland de olika respondenterna såg ut på följande vis:

Tabell 8 - Fråga: Har du under de senaste 5 åren investerat i aktier?
Svar
Ja
Nej

Frekvens
45
47

Procent
48. 9 %
51.1 %

Kumulativ procent
48. 9 %
100 %

Tabell 9 - Fråga: Investerar du på kort eller lång sikt?
Svar
Investerar inte
Kort sikt
Lång sikt

Frekvens
33
5
54

Procent
35.9 %
5.4 %
58,7 %

Kumulativ procent
35.9 %
41,3 %
100 %
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Tabell 10 - Fråga: På en skala 1-5 hur skulle du uppskatta din kunskap om hur aktiemarknaden
fungerar?
Svar
1 – Ingen kunskap
2
3
4
5 – Expert

Frekvens
7
29
37
17
2

Procent
7.6 %
31.5 %
40.2 %
18.5 %
2.2 %

Kumulativ procent
7.6 %
39.1 %
79.3 %
97.8 %
100 %

Inte helt oväntat att många bedömer sin kunskap som relativt bra då många individer
kan känna igen sig i situationen där det existerar människor som besitter betydligt bättre
kunskap om marknaden än en själv samt att det finns många som har betydligt sämre
kunskaper än en själv. Vi kommer dock att se om det finns någon skillnad i attityderna
mellan de som svarade i form av 1 – ingen kunskap samt de som angav 5 – expert som
sitt svarsalternativ. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är ett mycket fåtal individer
som svarat 1 eller 5, knappt 10 procent, där den större delen av dessa angett 1 som sitt
svarsalternativ. Vi kommer därför inte ha någon statistisk signifikans men det kan ändå
vara ett bidrag till den slutgiltiga diskussionen senare i arbetet. Sett till respondenternas
investeringsbeteende så visade undersökningen att 48.9 % investerat i något
värdepapper under de senaste fem åren. Huruvida de investerar på kort- eller lång sikt
visade att en majoritet investerar med en lång tidshorisont, det vill säga över ett års tid.
Det var endast fem respondenter som angav att de investerar kortsiktigt vilket motsvarar
5.4 %, detta ger oss möjligheten att se om det existerar något samband mellan det
kortsiktiga investeringsbeteendet och attityderna till högfrekvenshandel. Varför vi vill
undersöka dessa två variabler är på grund av att högfrekvenshandeln i större
utsträckning påverkar kortsiktiga investerare vilket Henriksson nämner i intervjun ovan.
5.3.3 Frågor angående högfrekvenshandel
Enkätundersökningens grundläggande ämne i form av högfrekvenshandel kom att
behandla ämnen som till exempel huruvida respondenterna ens kände till vad
högfrekvenshandel är för något och ett försök till att mäta deras attityd gentemot detta.
Den bakomliggande tanken vid skapandet av dessa frågor var att försöka få en så klar
och tydlig bild om respondenternas kunskap och uppfattning om vad högfrekvenshandel
egentligen är. Detta ville vi sedan matcha mot variabler som till exempel hur deras syn
är på handeln och om det bör införas ytterligare reglering. Då vi medvetet valt
ekonomstudenter som respondenter förväntade vi oss en relativt hög andel som hört
talats om eller tagit del av information gällande högfrekvenshandel. Detta med tanke på
att det drivits på hårt i media kring ämnet som vållat många debatter huruvida det
existerar ett övertag och manipulation av marknaden.
Tabell 11 - Fråga: Har du hört talas om högfrekvenshandel (eller robothandel)?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet ej

Frekvens
53
36
3

Procent
57.6 %
39.1 %
3.3 %

Kumulativ procent
57.6 %
96.7 %
100 %

Andelen som angett att de inte hört talats om högfrekvenshandel var förvånansvärt hög
sett till att det skrivits i affärspressen över 200 nyhetsartiklar om ämnet de senaste fyra
åren men det ger oss även en intressant variabel att granska.
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Vi valde att ställa en följdfråga till frågan ovan då det inte nödvändigtvis innebär att
individen vet vad högfrekvenshandel är trots att denna hört talats om ämnet. Detta visas
även i tabellen nedan då det är ett färre antal respondenter som svarat ja huruvida de vet
vad högfrekvenshandel är sett till hur många som hört talats om det. Vi är dock positivt
förvånade över hur stort antal respondenter som faktiskt anser sig veta på ett ungefär
vad högfrekvenshandel är.
Tabell 12 - Fråga: Anser du att du (på ett ungefär) vet vad högfrekvenshandel är för något?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet ej

Frekvens
40
41
11

Procent
43.5 %
44.6 %
12 %

Kumulativ procent
43.5 %
88 %
100 %

Nästa steg i processen var att försöka kontrollera hur väl de är insatta i ämnet
högfrekvenshandel genom att ställa frågan hur stor andel högfrekvenshandeln
motsvarade på den svenska aktiemarknaden. Frågan är självklart svår att besvara då det
cirkulerar en rad olika siffror i media och i undersökningar som utförts i Sverige vilket
ledde till ett relativt stort spann bland svarsalternativen.
Tabell 13 - Fråga: Ungefär hur stor del av den svenska marknaden TROR DU att
högfrekvenshandeln står för idag?
Svarsalternativ
1 – 35 %
36 – 75 %
76 – 100 %
Vet ej

Frekvens
26
30
10
26

Procent
28.3 %
32.6 %
10.9 %
28.3 %

Kumulativ procent
28.3 %
60.9 %
71.7 %
100 %

Enligt resultatet ovan så kan vi se att det råder en stor osäkerhet kring hur stor andel
som högfrekvenshandeln motsvarar på marknaden i Sverige. En relativt stor andel
respondenter trodde att högfrekvenshandeln stod för mellan 76 - 100 % av den svenska
marknaden, siffror som stämmer bättre in på den amerikanska marknaden. På den
svenska marknaden står högfrekvenshandeln för ca 15 till 25 %. För att få en
uppfattning var respondenterna tagit del av information kring högfrekvenshandel ställde
vi frågan:
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Figur 11- Fråga:Var har du erhållit dina KUNSKAPER kring högfrekvenshandel?

Var har du erhållit dina kunskaper kring HFT?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Frekvens

Familj

Vänner

Media

6

42

40

Utbildnin Har ingen
g
kunskap
20
5

Vet ej
9

Övriga
svar
3

Då respondenterna med stor sannolikhet inte tagit del av information endast från en
källa gav vi dem möjligheten att ange flera alternativ. Det framgår tydligt ur tabellen
ovan att de primära källorna till respondenternas kunskap kommer från vänner samt
media vilket inte är helt förvånande. Vi tar ofta del av information från människor i vår
omgivning på bland annat arbete och skola. Den andra mest frekventa kunskapskällan
var media vilket vi tror är den primära källan som har påverkat attityderna till
högfrekvenshandeln.
Tabell 14 - Fråga: Vad är din syn på högfrekvenshandel?
Svarsalternativ
1 – Negativ
2
3
4
5
6 – Positiv

Frekvens
11
16
36
16
3
0

Procent
13.4 %
19.5 %
43.9 %
19.5 %
3.7 %
0%

Kumulativ procent
13.4 %
32.9 %
76.8 %
96.3 %
100 %
100 %

Denna fråga stod förutom för hur respondenterna ser på högfrekvenshandel för enkätens
första bortfall då sammanlagt tio respondenter valde att inte besvara denna fråga. En
möjlig anledning till detta är på grund av att alternativet: ”vet ej” inte finns tillgängligt i
frågan. Dessvärre så gick det inte att lägga till det alternativet vid en fråga med skala
som svar i Google Documents, programmet som enkäten skapades i.
Vad vi kan tolka från tabellen ovan är en tydlig markering från respondenterna då
majoriteten av dessa valt att svara alternativen 1 till 3. Detta motsvarar en negativ syn
på högfrekvenshandeln som motsvarar 76.8 % av antalet respondenter, en tydlig
majoritet då 3 av 4 respondenter hade en mer eller mindre negativ syn. Denna bild är
inte helt förvånande med tanke på hur debatten kring högfrekvenshandeln blossat upp
sedan finanskrisen tog fart och verkligen nådde sin högsta punkt då handeln anklagades
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för att ha orsakat flash-kraschen. Det är dock värt att nämna den andel respondenter som
faktiskt har en positiv syn på högfrekvenshandeln, det är totalt 19 respondenter som
angett att de har en mer eller mindre positiv syn på handeln.Ytterligare en fråga som
behandlar respondenternas positiva respektive negativa syn är:
Tabell 15 - Fråga: Hur tror du marknaden påverkas av högfrekvenshandel?
Svarsalternativ
1 – Negativ
2
3
4
5
6 – Positiv

Frekvens
8
20
37
11
6
0

Procent
9.8 %
24.4 %
45.1 %
13.4 %
7.3 %
0%

Kumulativ procent
9.8 %
34.1 %
79.3 %
92.7 %
100 %
100 %

Åter igen speglas även denna fråga av ett bortfall på tio stycken respondenter, därav är
det totala antalet respondenter i frågan endast 82 st. Inte helt oväntat med tanke på den
stora andel som hade en negativ syn på högfrekvenshandeln även tror att samma handel
påverkar den svenska aktiemarknaden negativt. Totalt sett var det 65 respondenter, 79.3
%, som angav ett alternativ mellan 1 till 3 vilket speglar en mer eller mindre negativ
effekt på marknaden. Enkäten tar efter denna fråga en liten vändning och fokuserar på
olika påståenden som respondenterna får ta del av. Då det debatterats friskt i media
angående högfrekvenshandeln och en ökad volatilitet på marknaden valde vi även att
ställa följande fråga:
Tabell 16 - Fråga: Anser du att högfrekvenshandeln har gjort aktiemarknaden mer rörlig under
de senaste tre åren?
Svarsalternativ
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med

Frekvens
4
3
35
12
13
14

Procent
4.9 %
3.7 %
43.2 %
14.8 %
16 %
17.3 %

Kumulativ procent
4.9 %
8.6 %
51.9 %
66.7 %
82.7 %
100 %

Vi börjar nu se ett mönster i hur respondenterna svarar då det generellt sett råder en
negativ inställning till högfrekvenshandeln. Även om det är en större andel respondenter
som inte håller med i frågeställningen så har de som håller med tagit ett betydligt
tydligare ställningstagande än de övriga. Detta då svarsalternativen 1 och 2 endast
motsvarar sju respondenter medan alternativen 5 och 6 motsvarar 27 respondenters
åsikt. Vår tolkning av svarsalternativen 3 respektive 4 är att respondenterna sökt sig till
ett mer neutralt svarsalternativ då frågan är väldigt svår att besvara. Självklart är det
viktigt att ta hänsyn till att svarsalternativet 3 lutar mer åt att respondenten inte håller
med i frågan men skulle lika gärna kunna motsvara att respondenten inte är säker i
frågan och därav valde ett neutralt alternativ. Precis som i de två tidigare frågorna har
det även här skett ett bortfall med en liten ökning då bortfallet rör sig om totalt 11
respondenter i denna fråga. Dessa frågor må anses vara negativa gentemot
högfrekvenshandeln vilket även är syftet då media rapporterat om liknande påståenden
samt att många diskussioner på diverse forum och liknandehar kretsat kring dessa
frågor.
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Tabell 17 - Fråga: Högfrekvenshandeln kommer leda till att den vanliga (mänskliga) handeln
minskar.
Svarsalternativ
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med

Frekvens
8
11
25
17
13
9

Procent
9.6 %
13.3 %
30.1 %
20.5 %
15.7 %
10.8 %

Kumulativ procent
9.6 %
22.9 %
53 %
73.5 %
89.2 %
100 %

Bortfallet vid denna fråga var totalt 9 respondenter. Det är väldigt svårt att göra någon
form av tolkning från denna fråga då respondenterna svarat med en relativt jämn
fördelning. Andelen respondenter som inte håller med om detta påstående är 53 %
medan de som håller med motsvarar 47 %.
Tabell 18 - Fråga: Högfrekvenshandeln leder till att du investerar mindre.
Svarsalternativ
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med

Frekvens
15
12
33
10
7
4

Procent
18.5 %
14.8 %
40.7 %
12.3 %
8.6 %
4.9 %

Kumulativ procent
18.5 %
33.3 %
74.1 %
86.4 %
95.1 %
100 %

Här kan vi tydligt se att respondenterna inte håller med om att högfrekvenshandeln
kommer att leda till att de investerar mindre då en tydlig majoritet, 74.1 % av
respondenterna, svarade att de inte håller med om påståendet. En av anledningarna till
detta kan vara att högfrekvenshandeln i betydligt större utsträckning påverkar de som
handlar över kort tid mer än de som investerar på längre sikt. Det kan även vara som så
att de flesta studenter som idag innehar en relativt låg inkomst per år anser sig kunna
investera utan att påverkas i någon större utsträckning då det rör sig om så pass små
belopp. Detta är dock spekulationer från vår sida och respondenternas svar kan mycket
väl bero på något helt annat.
Det sista påståendet i enkäten som respondenterna fick ta ställning till var frågan:
Tabell 19 - Fråga: Högfrekvenshandeln använder sig av tvivelaktiga eller skadliga strategier
Svarsalternativ
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med

Frekvens
6
2
33
24
8
9

Procent
7.3 %
2.4 %
40.2 %
26.1 %
9.8 %
11 %

Kumulativ procent
7.3 %
9.8 %
50 %
79.3 %
89 %
100 %

Bortfall: 10 st respondenter
Fördelningen i frågan ovan är helt lika då 50 % av respondenterna inte höll med om
påståendet medan de övriga respondenterna höll med om det. Den enda skillnaden vi
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kan påpeka är hur starkt ställningstagande respondenterna tagit, då 20.8 % svarade 5
eller 6 medan endast 9.7 % svarade 1 eller 2. Oavsett så är skillnaderna väldigt små och
precis som i flertalet frågor ovan så har majoriteten svarat neutralt genom en 3:a eller
4:a.
Då det på senare tid rapporterats i media kring den existerande regleringen för
högfrekvenshandel valde vi även att ta med detta i enkäten. Detta då finansinspektionen
i februari 2012 valde att fria de så kallade robothandlarna vilket startat ytterligare en
debatt då många anser att finansinspektionen inte har kapaciteten eller kunskapen att
övervaka högfrekvenshandeln.
Figur 12 - Fråga: Anser du att det behövs ytterligare reglering gällande
högfrekvenshandel?

Ytterligare reglering

Svarsfrekven
s

Ja
38%

Ja: 35
Nej: 5
Vet ej: 48

Vet ej
54%

Nej
5.4%
Trots att vi tidigare haft många svar i form av 3 och 4 på en sexsiffrig skala så kan vi
här se en tydlig markering mot att respondenterna önskar en ökad reglering, alternativt
är osäkra på om det behövs eller ej.
5.3.4 Frågor kring media och dess rapportering
I detta avsnitt berör vi ämnet media vilket motsvarade totalt fyra frågor i enkäten för att
få en bättre förståelse i hur stor påverkan media kan ha haft på respondenternas attityd
gentemot högfrekvenshandeln.
Tabell 20 - Fråga: Hur ofta tar du del av börsrelaterade nyheter?
Svarsalternativ
Aldrig
Dagligen
Flera gånger per dag
Någon gång i månaden
Någon gång i veckan

Frekvens
9
18
16
14
35

Procent
9.8 %
19.6 %
17.4 %
15.2 %
38 %

Kumulativ procent
9.8 %
29.3 %
46.7 %
62 %
100 %
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En ganska intressant fördelning då totalt 63 % av respondenterna tar del av
börsrelaterade nyheter någon gång i veckan eller ännu mer sällan vilket vi anser var
oväntat. Detta då det dagligen sker händelser som oftast har stor påverkan på hur
ekonomin förändras både på makro- och mikro nivå vilket ekonomstudenter enligt vårt
tycke bör vara intresserade utav. Syftet med denna fråga var att få en bild av
studenternas beteende när det gäller media, det vill säga hur frekvent de tar del av
börsrelaterade nyheter. Ett mer frekvent intag av börsnyheter innebär nödvändigtvis inte
att de är mer kunniga om hur samhällsekonomin och marknaderna fungerar men det ger
en betydligt tydligare och mer uppdaterad bild om hur ekonomin ser ut i dagsläget. Ett
mer aktivt deltagande gör det möjligt att följa ekonomin på ett helt annat sätt och följa
med i händelser som har stor påverkan.
Följande fråga berör respondenternas attityd gentemot högfrekvenshandeln, det vill säga
deras inställning till handeln. Eftersom kunskap om något kan komma från olika källor
är det därför viktigt att separera dessa två variabler, detta då en individs attityd gentemot
något kan ha helt andra källor än den kunskap som erhållits.
Figur 13 - Fråga: Var tror du din ATTITYD gentemot högfrekvenshandel kommer
ifrån?

Var tror du din attityd gentemot HFT kommer ifrån?
35
30
25
20
15
10
5
0
Frekvens

Familj

Vänner

Media

Utbildning

Vet ej

3

9

35

28

30

Övriga
svar
10

Som vi tydligt kan se så är media, utbildning och alternativet vet ej de mest frekventa
svaren bland våra respondenter. Rimligen stödjer detta vår tes om att media har en stor
påverkan på läsarnas och åhörarnas attityder. Bland de övriga svaren gick det att ta del
av följande exempel:
 Diskussionsforum
 Logiskt tänkande
 Egen analys av högfrekvenshandelns påverkan
En av respondenterna ansåg även att enkäten var vinklad åt att högfrekvenshandeln är
något negativt, detta har vi full förståelse för men även en förklaring till. Då frågorna
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som berörts i media kretsat kring de negativa aspekterna samt att handeln endast
uppmärksammats efter negativa händelser måste vi säkerställa i hur detta påverkat
respondenterna. Eftersom det idag, enligt vårt tycke, råder en väldigt negativ inställning
till högfrekvenshandeln så vill vi undersöka vad detta beror på och därav så kan enkäten
upplevas som negativ gentemot högfrekvenshandel. Även nästa fråga behandlar detta
påstående då vi ställer respondenterna frågan hur de upplever att media framställer
högfrekvenshandeln.
Tabell 21 - Fråga: Hur tycker du att media framställer högfrekvenshandeln?
Svarsalternativ
1 – Negativt
2
3
4
5
6 – Positivt

Frekvens
13
22
37
6
1
2

Procent
16 %
27.2 %
45.7 %
7.4 %
1.2 %
2.5 %

Kumulativ procent
16 %
43.2 %
88.9 %
96.3 %
97.5 %
100 %

Bortfall: Totalt 11 respondenter.
Resultatet talar för sig själv då 88.9 % av våra respondenter anser att media framställer
högfrekvenshandeln som något negativt vilket inkluderar svarsalternativen ett till tre.
Detta bekräftar även validiteten i vår innehållsanalys som utförts på artiklar om
högfrekvenshandel sedan år 2009 där vi kom fram till att majoriteten av artiklarna
handlade om negativa aspekter kring handeln. Då vi nu fått en tydligare bild av hur
respondenterna anser hur media framställt handeln ställer vi frågan hur de anser sig
påverkas av medias rapportering.
Tabell 22 - Fråga: Hur upplever du att du påverkas av medias rapportering?
Svarsalternativ
1 – Inte alls
2
3
4
5
6 – Väldigt mycket

Frekvens
4
11
23
27
16
3

Procent
4.8 %
13.1 %
27.4 %
32.1 %
19 %
3.5 %

Kumulativ procent
4.8 %
17.9 %
45.2 %
77.4 %
96.4 %
100 %

Bortfall: Totalt 8 respondenter.
Detta är en svår fråga att besvara då det är svårt att bedöma hur man påverkas av något
men förhoppningsvis får vi en bra uppskattning med hjälp av denna skala.
Förvånansvärt så är det ca 55 % av respondenterna som anser sig påverkas av media
mer eller mindre. Vår uppskattning var att många respondenter inte skulle erkänna att de
påverkas av media utan är självständiga individer som kritiskt granskar det media
rapporterar.
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5.4 Korstabeller
För att finna skillnader bland respondenterna beroende på variablerna kön och vid
vilken termin de studerar utfördes även ett antal korstabeller. Dessa diagram visar på
eventuella skillnader bland respondenternas svar beroende på om de är antingen män
eller kvinnor och på eventuella skillnader bland termin sex och åtta. Den första frågan
att undersöka är huruvida respondenterna hört talats om högfrekvenshandel tidigare. Det
finns en tydlig skillnad beroende på vilket kön respondenterna har då en majoritet av
männen har hört talats om handeln tidigare medan majoriteten av kvinnorna inte har det.
Bland de som angett ja på frågan är kvinnorna åtta både bland de som läser termin sex
och åtta medan männen är 16 respektive 20. Det existerar alltså ett tydligt samband
mellan kön och om de har hört talats om högfrekvenshandel tidigare.

Tabell 23: Korstabell #1
Har du hört talas om

Vilken termin läser du?

högfrekvenshandel (eller robothandel) ?

Termin 6

Termin 8

Kvinna

8

8

Man

16

20

Kvinna

11

17

Man

5

3

Kvinna

1

1

Man

1

0

Ja

Nej

Vet ej

Diagramet nedan visar på hur respondenterna svarat att deras syn är på
högfrekvenshandel. En tydlig skillnad bland de som studerar termin sex är att männen
är betydligt mer negativt inställda då antalet män är nio respektive fem kvinnor som har
en mer eller mindre negativ syn på handeln. Denna skillnad gäller även för de som
studerar termin åtta då antalet män med en negativ syn på högfrekvenshandel är nio
medan antalet kvinnor endast är fyra. När det gäller de respondenter som angett
alternativen fyra respektive fem är de flesta män bland termin åtta medan kvinnorna är
överrepresenterade vid det alternativ som anses vara neutralt. Det vill säga
svarsalternativ tre som ligger mitt i mellan alternativ ett och fem. Kvinnorna som tagit
en en neutral inställning är 15 medan männen endast är sju.
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Tabell 24: Korstabell #2
Vad är din syn på högfrekvenshandel ?

1 – Negativ

2

3

4

5 – Positiv

Vilken termin läser du?
Termin 6

Termin 8

Kvinna

1

1

Man

8

1

Kvinna

4

3

Man

1

8

Kvinna

7

15

Man

6

7

Kvinna

4

2

Man

5

5

Man

1

2

Bland de som investerar på lång sikt är fördelningen mellan respondenternas syn på
högfrekvenshandeln normalfördelad där majoriteten är neutralt inställd medan ett färre
antal är positiva respektive negativa. Det existerar dock en skillnad bland de som inte
investerar då antalet män endast är nio medan kvinnorna är totalt 19 st, alltså en
majoritet av de som inte investerar på börsen är kvinnor bland respondenterna. Denna
skillnad existerar även bland de som investerar på lång sikt fast där majoriteten är män,
31 st, medan kvinnorna endast är 18 st totalt. Detta bevisar att ett samband mellan
variablerna kön och huruvida de investerar eller inte där majoriteten av de som inte
investerat är kvinnor.
Tabell 25: Korstabell #3
Vad är din syn på

Investerar du på kort eller lång sikt?

högfrekvenshandel?
1 – Negativ

2

3

4

5 – Positiv

Investerar inte

Kort sikt

Lång sikt

Kvinna

1

0

1

Man

1

2

6

Kvinna

2

1

4

Man

2

0

7

Kvinna

14

0

9

Man

2

1

10

Kvinna

2

0

4

Man

4

1

5

Man

3

Då reglering gällande högfrekvenshandeln är högaktuellt både i media och bland
reglerare undersöks variabeln reglering i korstabellen nedan. Här undersöks ett möjligt
förhållande mellan de respondenter som anser sig veta vad högfrekvenshandel är och
om ytterligare reglering behövs. Sambandet är tydligt, de som anser sig veta vad
högfrekvenshandel är vill se en ökad reglering medan de som inte anser sig veta vad det
är svarat vet ej gällande en ökad reglering. Det är förvisso inte förvånande att de som
inte anser sig veta vad högfrekvenshandel är svarat vet ej eftersom de med stor
sannolikhet är för dåligt insatta för att kunna ta ställning till frågan om en ökad
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reglering. Det som dock är intressant är att de med kunskap om handeln vill se en ökad
reglering, något som mycket möjligt beror på den diskussion och debatt som förts i
media då reglering varit ett högaktuellt ämne sedan den undersökning som
Finansinspektionen utförde i februari 2012.
Tabell 26: Korstabell #4

Anser du att det behövs ytterligare
reglering gällande högfrekvenshandel?

Ja

Nej

Vet ej

Anser du att du (på ett ungefär) vet vad
högfrekvenshandel är för något?
Ja

Nej

Termin 6

11

4

Termin 8

14

3

Termin 6

1

1

Termin 8

2

0

Termin 6

4

12

Termin 8

7

18

Det finns självklart en mängd variabler som kan visa på intressanta skillnader och
samband men de som utförts ovan är de variabler som författarna såg som mest
intressanta i förhållande till den frågeställning som studien baseras på. Kunskap är alltså
en tydlig faktor gällande frågan kring en ökad reglering samt att det existerar tydliga
skillnader i en del frågor mellan kön vilket kan vara intressant att studera i framtida
undersökningar.
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5.5 Hypotesprövning
Den första hypotes vi testar är mellan variablerna vid vilken termin respondenterna
studerar samt deras syn på högfrekvenshandeln.
Hypotes – samband mellan fråga 3 & 12
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna vid vilken termin respondenterna
studerar samt deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna vid vilken termin respondenterna
studerar samt deras syn på högfrekvenshandeln.
Descriptive Statistics
Termin
Syn på högfrekvenshandel

Mean
,5385
2,80

Std. Deviation
,50128
1,024

N
91
82

Correlations
Termin
Termin

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?

Vad är din syn
på HFT?
,114
,313

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

91
,114
,313

81
1

81

82

N

Vad vi kan tolka från tabellerna ovan är att det inte existerar något statistiskt samband
mellan de nämnda variablerna, alltså finns det inget samband mellan vilken termin
respondenterna studerade vid och deras syn på högfrekvenshandeln. Detta innebär att vi
inte kan förkasta vår nollhypotes, H0.
Coefficients

Model
1
(Constant)
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: Termin

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
,388
,162
,055

,054

Standardized
Coefficients
Beta
,114

T
2,392

Sig.
,019

1,016

,313

Vi utförde även en enkel linjär regressionsanalys för att se om det är möjligt att se om
det går att avgöra respondentens syn på högfrekvenshandel beroende på vid vilken
termin de studerade. Precis som ovan så kan vi här se att detta inte är möjligt då
relationen mellan de två variablerna endast är 0.055, det vill säga väldigt svagt positivt.
Detta utfall är helt oväntat med tanke på hur komplext och invecklat högfrekvenshandel
anses vara, då spelar det inte så stor roll att det existerar skillnader i kunskap mellan de
olika terminerna när det gäller förståelse för grundläggande ekonomiska aspekter och
system. Utan vi kan endast dra slutsatsen att bland alla våra respondenter, oavsett
termin, så är de generellt sett negativt inställda till högfrekvenshandel då totalt ca 77 %
svarade mellan ett till tre på en sexsiffrig skala. Ytterligare en variabel att undersöka i
förhållande till respondenternas inställning gentemot högfrekvenshandel är hur de
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uppskattar sina kunskaper kring aktiemarknaden. Vi vill här undersöka om det finns
några skillnader mellan de som inte upplevde sig ha speciellt bra kunskaper, mellan ett
till tre, jämfört med de som svarat mellan fyra till sex som anser sig ha koll på hur
aktiemarknaden fungerar.
Hypotes – samband mellan fråga 5 & 12
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur respondenterna uppskattar
sina kunskaper kring aktiemarknaden och deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna hur respondenterna uppskattar sina
kunskaper kring aktiemarknaden och deras syn på högfrekvenshandeln.
Descriptive Statistics
Syn på högfrekvenshandel?
Kunskap om hur
aktiemarknaden fungerar?

Mean
2,80
2,76

Std. Deviation
1,024
,918

N
82
92

Correlations

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
På en skala 1-5 hur skulle
du uppskatta din kunskap
om hur aktiemarknaden
fungerar?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Coefficients

Model
1
(Constant)

Kunskap om
Syn på
hur
högfrekvenshan aktiemarknaden
del?
fungerar?
1
-,040
,718
82
-,040
,718

82
1

82

92

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2,976
,287

Standardized
Coefficients
Beta

T
10,380

Sig.
,000

Vad är din syn på
-,035
,096
-,040
-,362
,718
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: På en skala 1-5 hur skulle du uppskatta din kunskap om hur aktiemarknaden
fungerar?

Då vi har en negativ och väldigt svag relation mellan de två variablerna så kan vi inte
förkasta vår nollhypotes. Det finns alltså inget samband mellan respondenternas
kunskaper kring aktiemarknaden och deras syn på högfrekvenshandeln. Det går inte
heller att avgöra vid till exempel då respondenten angivit att han eller hon har goda
kunskaper, hur denna person ser på högfrekvenshandel vilket den enkla linjära
regressionsanalysen visar. Extra tydligt blir det då p-värdet i denna undersökning är
0.718 vilket är betydligt större än signifikansnivån 0.05, det vill säga vårt alfa, α, i
undersökningen. Det är alltså helt slumpmässigt beroende på vilken termin och hur goda
kunskaper respondenterna har kring aktiemarknaden om de har en negativ eller positiv
syn på högfrekvenshandeln. För vår undersökning innebär detta att kunskap inte är en
bidragande orsak till varför merparten av våra respondenter har en negativ inställning
till högfrekvenshandel.
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Då högfrekvenshandeln till störst utsträckning påverkar de kortsiktiga investerarna
vilket även Jens Henriksson, VD Nasdaq OMX Stockholm, nämner i sin intervju, så vill
vi undersöka om våra respondenters investeringsbeteende påverkat hur deras syn är på
högfrekvenshandeln.
Hypotes – samband mellan fråga 6 & 12
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur respondenternas
investeringsbeteende ser ut och deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna hur
investeringsbeteende ser ut och deras syn på högfrekvenshandeln.

respondenternas

Descriptive Statistics
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Investbeteendenr

Mean
2,80

Std. Deviation
1,024

1,3043

,56915

N
82
92

Correlations

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Investbeteende

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Vad är din syn
på
högfrekvenshan
del?
Investbeteende
1
,137
,221

N
Coefficients

Model
1
(Constant)

,076

82
1

82

92

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1,066
,185

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: Investbeteende

82
,137
,221

,062

Standardized
Coefficients
Beta
,137

t
5,768

Sig.
,000

1,234

,221

Då relationen är väldigt svagt positiv mellan de två variablerna och ett p-värde på 0.221
vilket är betydligt högre än vårt alfa, α, vilket är en signifikansnivå på 0.05 (95 %) så
kan vi inte förkasta vår nollhypotes. Vi finner alltså inget samband mellan
respondenternas investeringsbeteende och deras syn på högfrekvenshandeln. Detta tror
vi kan bero på en mängd olika variabler, exempel på detta är att våra respondenter
investerar småskaligt vilket vi baserar på studenters inkomst och den genomsnittliga
åldern bland våra respondenter som är förhållandevis mycket unga. En så pass
småskalig mängd kapital som investeras påverkas inte i samma utsträckning som för de
som besitter en stor mängd kapital och arbetar med kortsiktig handel dagligen. Viktigt
att poängtera är att vi baserar detta på den genomsnittliga studenten och att vi självklart
kan ha fel då det kan finnas individer som investerar i mycket större utsträckning än vad
vi tror. Detta är alltså endast en spekulation som vi gör men kan väl vara en av
anledningarna till varför det inte existerar något samband mellan de olika variablerna.
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Vi måste även ta hänsyn till att antalet respondenter som investerar på kort sikt endast är
fem till antalet medan de på lång sikt är totalt sett 54 stycken. En så pass liten mängd
respondenter som investerar på kort sikt är alldeles för lite för att kunna avgöra om det
existerar något samband eller inte när det totala antalet respondenter är 92.
Hypotes – samband mellan fråga 12 & 22
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur respondenterna anser sig
påverkas av media och deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur respondenterna anser sig
påverkas av media och deras syn på högfrekvenshandeln.
Descriptive Statistics
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Hur upplever du att du
påverkas av medias
rapportering?

Mean
2,80

Std. Deviation
1,024

3,58

1,184

N
82
84

Correlations

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Hur upplever du att du
påverkas av medias
rapportering?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Coefficients

Model
1
(Constant)

Vad är din syn Hur upplever du
på
att du påverkas
högfrekvenshan
av medias
del?
rapportering?
1
-,161
,150
82
-,161
,150

81
1

81

84

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
4,099
,380

Standardized
Coefficients
Beta

Vad är din syn på
-,185
,127
-,161
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: Hur upplever du att du påverkas av medias rapportering?

t
10,783

Sig.
,000

-1,454

,150

Åter igen så har vi inte stöd till att förkasta vår nollhypotes då det mellan dessa
variabler existerar ett negativt samband på -0.185. Detta till vår stora förvåning då vi till
stora delar byggt studien på att media har en stor påverkan på människor vilket i sådant
fall skulle göra det möjligt att se hur deras syn på högfrekvenshandeln såg ut beroende
på hur väl de ansåg sig påverkas av media. Det är dock ett subjektivt ämne då vi alla har
olika uppfattningar om vad som är positivt och negativt, samma sak gäller för i vilken
utsträckning vi tror att media påverkar oss. En möjlighet till varför vi inte kan bevisa
något samband mellan de två olika variablerna är på grund av att våra respondenter helt
enkelt är för dåligt insatta i ämnet, att deras svar är mer baserade på slumpmässiga och
subjektiva faktorer än faktabaserade och kunskapsmässiga. Ytterligare faktorer kan vara
att majoriteten inte har speciellt bra koll på vad högfrekvenshandel är och vet vad detta
innebär vilket vi kan se i fråga sju och åtta i enkätundersökningen. Dessa frågor
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behandlar huruvida respondenterna hört talats om högfrekvenshandel tidigare vilket
endast ca 58 % hade och vid frågan om de visste vad högfrekvenshandel var så svarade
ca 44 % att de visste på ett ungefär vad det innebär. Det är därför möjligt att relationen
mellan de två berörda variablerna, medias påverkan och deras syn på
högfrekvenshandeln har påverkats av att lite mer än hälften ens hade hört talats om det
tidigare. Något som ger oss anledning till att tro att de övriga respondenterna svarat
väldigt impulsivt och kanske baserat på vad enstaka artiklar rubricerats som eller vad
deras vänner anser om högfrekvenshandeln.
Detta leder oss till nästa hypotes som berör variablerna hur respondenterna anser att
medias rapportering har sett ut kring högfrekvenshandel och deras egen syn på denna
handel.
Hypotes – samband mellan fråga 12 & 21
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur respondenterna anser att
medias rapportering sett ut och deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna hur respondenterna anser att medias
rapportering sett ut och deras syn på högfrekvenshandeln.
Descriptive Statistics
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Hur tycker du att media
framställer
högfrekvenshandeln?

Mean
2,80

Std. Deviation
1,024

2,58

1,047

N
82
81

Correlations

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Hur tycker du att media
framställer
högfrekvenshandeln?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Coefficients

Model
1
(Constant)

Hur tycker du
Vad är din syn
att media
på
framställer
högfrekvenshan högfrekvenshan
del?
deln?
1
,051
,653
82
,051
,653

80
1

80

81

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2,442
,342

Standardized
Coefficients
Beta

Vad är din syn på
,052
,115
,051
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: Hur tycker du att media framställer högfrekvenshandeln?

t
7,131

Sig.
,000

,452

,653

Det finns här en positiv relation mellan de två olika variablerna på 0.051 vilket är
mycket svagt samt att p-värdet i fråga är 0.653, betydligt högre än den signifikansnivå
på 95 % vi använder oss utav. Det går åter igen inte att förkasta vår nollhypotes och kan
därmed inte säga att ett statistiskt signifikant samband existerar. Med tanke på att det
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inte existerade några statistiska bevis för att ett samband mellan variablerna hur
respondenterna påverkas av media och deras syn på högfrekvenshandeln så är detta
resultat inte helt oväntat. Då vi tidigare inte kunde fastställa ett samband mellan
påverkan och syn så skall heller inte medias sätt att framställa högfrekvenshandeln
påverka respondenterna i den utsträckning som krävs för att kunna påverka deras attityd
och syn på högfrekvenshandeln.
Hypotes – samband mellan fråga 12 & 19
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna hur ofta respondenterna tar del av
börsrelaterat nyhetsmaterial och deras syn på högfrekvenshandeln.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna hur ofta respondenterna tar del av
börsrelaterat nyhetsmaterial och deras syn på högfrekvenshandeln.
Descriptive Statistics
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?
Hur ofta tar du del av
börsrelaterade nyheter?

Mean
2,80

Std. Deviation
1,024

3,52

1,418

N
82
92

Correlations

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Hur ofta tar du del av
börsrelaterade nyheter?

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Vad är din syn
på
högfrekvenshan
del?
1

Hur ofta tar du
del av
börsrelaterade
nyheter?
,123
,272

82
,123
,272

82
1

82

92

N
Coefficients

Model
1
(Constant)

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2,987
,458

Standardized
Coefficients
Beta

Vad är din syn på
,170
,153
högfrekvenshandel?
a. Dependent Variable: Hur ofta tar du del av börsrelaterade nyheter?

,123

t
6,523

Sig.
,000

1,107

,272

Då vi ur tabellerna kan utläsa att p-värdet är 0.272 vilket är större än 0.05 vilket är det
konfidensintervall vi använder oss utav så kan vi inte förkasta vår nollhypotes.
Relationen mellan variablerna är likt många andra hypotesprövningar vi gjort väldigt
svag med ett positivt värde på 0.17. Det vill säga att enligt vår undersökning spelar det
ingen roll hur ofta respondenterna tar del av nyhetsrelaterat material via media och hur
deras syn på högfrekvenshandeln är. Detta resultat var precis som de flesta av våra
hypoteser relativt oväntat med tanke på att ju oftare en individ tar del av nyheter, desto
större är chansen att denna medvetet eller omedvetet tar in information angående
högfrekvenshandeln via olika kanaler inom media. Eftersom vår innehållsanalys tydligt
visar på att majoriteten av nyheter är negativt inställda gentemot högfrekvenshandel
borde detta kunna urskiljas i den ställda hypotesen. Detta då ett frekvent intag av
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börsrelaterad information borde leda till en mer negativ syn på högfrekvenshandeln. Då
den enkla regressionsanalysen inte visar på ett möjligt samband mellan variablerna är
det alltså inte möjligt att se ett mönster mellan hur ofta respondenterna tar del av
börsrelaterad information vilket är den beroende variabeln och den oberoende variabeln,
respondenternas syn på högfrekvenshandel.
Hypotes – samband mellan fråga 8 & 18
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna om respondenterna anser sig veta
vad högfrekvenshandel är på ett ungefär och om denna bör regleras ytterligare.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna om respondenterna anser sig veta vad
högfrekvenshandel är på ett ungefär och om denna bör regleras ytterligare.
Descriptive Statistics
Vad är HFT
Reglering

Mean
,6848
1,1477

Std. Deviation
,67822
,96537

N
92
88

Correlations
VadarHFTnr
1

Regleringnr
**
,360
,001

92
**
,360
,001

88
1

N
88
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

88

Vad är HFT

Reglering

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Coefficients

Model
1

(Constant)

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
,370
,105

Reglering
,252
,070
a. Dependent Variable: Vad är Högfrekvenshandel

Standardized
Coefficients
Beta
,360

t
3,508

Sig.
,001

3,576

,001

Detta hypotestest i form av Pearsons korrelationstest visar för första gången i vår
undersökning på ett statistiskt samband mellan två variabler. Dessa variabler som är
huruvida respondenterna känner till på ett ungefär vad högfrekvenshandel är och om det
behövs en ökad reglering inom handeln. Ett sådant samband var väldigt oväntat då
reglering ofta kräver en väldigt bra insikt i hur denna typ av handel fungerar och
nuvarande reglering, detta har vi svårt att tro med tanke på hur respondenterna svarat
överlag vilket får oss att tro att detta beror på deras åsikter och attityder gentemot
högfrekvenshandeln. Vi kan alltså förkasta nollhypotesen vid en signifikansnivå på 99
%, dvs. α är 0.01. Vår första tanke vid denna relation var att respondenterna faktiskt
blivit påverkade av medias negativa rapportering som utförts vilken ofta har kretsat
kring nackdelarna med högfrekvenshandeln och dess påverkan vid eventuella
börskrascher. Detta kan ha varit en del av hur respondenternas attityder formats och
därmed lett till att de önskar en ökad reglering när det gäller högfrekvenshandeln.
Ytterligare en möjlighet, aningen mer trolig är att sambandet mellan dessa variabler
beror på det stora antal som svarat att de inte har så bra koll på vad högfrekvenshandel
81

är och därmed svarat vet ej på frågan gällande reglering. Då 54 % av respondenterna
angivit svaret vet ej och 38 % svaret ja på reglering är detta två mycket möjliga utfall
beroende på de samband vi nämner. Vi valde på grund av detta att titta närmare på
frågan gällande en ökad reglering och matchade variablerna vad respondenterna har för
syn på högfrekvenshandel och huruvida de önskar att se en ökad reglering av denna.
Hypotes – samband mellan fråga 12 & 18
H0: Det existerar inte ett samband mellan variablerna respondenternas syn på
högfrekvenshandel och om de önskar att se en ökad reglering eller ej.
H1: Det existerar ett samband mellan variablerna respondenternas syn på
högfrekvenshandel och om de önskar att se en ökad reglering eller ej.
Descriptive Statistics
Ytterligare reglering
Vad är din syn på
högfrekvenshandel?

Mean
1,1477
2,80

Std. Deviation
,96537
1,024

N
88
82

Correlations

Ytterligare reglering

Vad är din syn på
högfrekvenshandel?

Vad är din syn
på
högfrekvenshan
Regleringnr
del?
**
1
,427
,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Coefficients

Model
1

(Constant)

88
**
,427
,000

82
1

82

82

a

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2,317
,155

Standardized
Coefficients
Beta

Reglering
,450
,107
a. Dependent Variable: Vad är din syn på högfrekvenshandel?

,427

t
14,966

Sig.
,000

4,221

,000

Med en signifikansnivå på 99 %, det vill säga α = 0.01, så kan vi bekräfta att det
existerar ett samband mellan de nämnda variablerna. Alltså finns det en relation mellan
hur respondenternas syn på högfrekvenshandel är och om de önskar att se en ökad
reglering eller ej. Detta är inte helt ologiskt med tanke på att ca 77 % hade en mer eller
mindre negativ inställning gentemot högfrekvenshandeln samt att 54 % svarat vet ej
respektive 38 % vill se en ökad reglering. Sannolikheten är därför väldigt stor att bland
de som har en negativ syn på högfrekvenshandeln vill se en ökad mängd reglering vilket
i sig är logiskt eftersom de då anser att den har en negativ påverkan och behövs
kontrolleras ytterligare.
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Dessa hypotestester motsvarade inte riktigt våra förväntningar, då vi förväntade oss att
en relation mellan variablerna i de första hypoteserna skulle existera och att de senare
inte skulle ha någon relation. Mycket riktigt fick vi uppleva motsattsen vilket i sig
motsäger vår grundläggande inställning till hur media har påverkat och format
attityderna gentemot högfrekvenshandel. Även om respondenterna till viss del anser sig
påverkas av media går det inte att urskilja bland deras svar och låta deras syn på
högfrekvenshandeln vara den oberoende variabeln för att kunna se om denna beror på
t.ex. deras påverkan av media m.m.
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Kapitel 6 – Diskussion & slutsatser
6.1 Diskussion & analys
Vid den tidpunkt då valet av uppsatsämne tog plats går det att beskriva våra attityder
som delade och tvivelaktiga till allt som skrevs i media angående högfrekvenshandel.
Denna osäkerhet och enligt oss skeptiska bild av högfrekvenshandel i media var
orsakerna till att valet av ämne landade på högfrekvenshandel. Då denna typ av handel
uppmärksammats mycket den senaste tiden och fortfarande tog stor plats i media kändes
ämnet relevant och intressant. Därför var det naturligt för oss att utföra en
innehållsanalys av medias rapportering av högfrekvenshandel för att få en tydligare bild
av hur media valt att rapportera och skapa rubriker kring detta relativt sett nya fenomen
inom världsekonomin. I förhållande till denna innehållsanalys undersökte vi även vad
den tidigare forskningen behandlat och vad denna sade om högfrekvenshandeln. Trots
att forskningen på området är bristfällig i form av att det inte utförts tillräckligt med
studier så fick vi snabbt en positiv syn på högfrekvenshandeln i sin helhet och insåg
snabbt att de flesta studier rapporterar positiva effekter av handeln. Dock med en del
frågetecken och förslag på att ytterligare forskning behövs för att få en bättre bild av
högfrekvenshandeln. På grund av dessa två motsägande faktorer, en starkt negativ
rapportering i media samt en i förhållande positiv forskning på området myntade vår
grundläggande hypotes i uppsatsen. Varför medias rapportering är mestadels negativ är
relativt logiskt då denna typ av nyheter drar läsare och skapar rubriker, en stor fråga
enligt oss är dock i vilken utsträckning påverkas läsarna av rapporteringen?
Självklart kunde vi gjort en omfattande undersökning av allmänhetens attityder
gentemot högfrekvenshandeln och försökt att specificera vilka faktorer som påverkat
individerna och gått in djupare på hur deras attityder formats m.m. Detta var dock inte
så pass intressant då vi upplevde att vi redan visste svaret på de frågorna (media) utan
ville istället titta närmare på hur en del av allmänhetens attityder ser ut i förhållande till
de som är insatta på området och faktiskt arbetar med denna typ av handel. Då fick vi
möjligheten att undersöka om de som arbetar med högfrekvenshandeln har till största
del format sina attityder efter den befintliga forskningen som utförts samt om
allmänhetens attityder till stor grad speglar den negativa rapporteringen som media
utfört på högfrekvenshandeln. Dessa två fundamentala frågor, enligt oss, var de
variabler som vi formade både intervjuer och enkätundersökningen efter för att på bästa
sätt bekräfta teorierna kring media, tidigare forskning och attityder.
Högfrekvenshandelns effekter är fortfarande inte fullt säkerställda då ytterligare
forskning måste utföras på området vilket även Hendershott, Jones och Menkveld
nämner i sin studie, eftersom effekterna inte studerats tillräckligt vid en långvarig
nedgång på börsen (HENDERSHOTT et al., 2011). Hittills har forskningen visat att
högfrekvenshandeln till största del bidrar med positiva effekter på marknaden i form av
till exempel ökad likviditet, förbättrad prisupptäckt samt att volatiliteten minskar på
marknaden (Brogaard, 2010; HENDERSHOTT et al., 2011). Det är inte helt oväntat att
forskningen i dagsläget inte är tillräcklig då de flesta studierna utförts från och med år
2010 eftersom flash-krashen tog plats och fenomenet högfrekvenshandel
uppmärksammades i media runt om i världen. Det är även dessa effekter som Jens
Henriksson VD för Nasdaq OMX Stockholm, Ludvig Sandhagen vid
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Finansinspektionen samt Per-Anders Häll-Bedman & Lars-Ivar Sellberg vid Cinnober
AB nämner i de intervjuer som utförts. Både Sandhagen och Häll-Bedman anser att
högfrekvenshandeln är en naturlig del av den tekniska utvecklingen och precis som
Sandhagen nämner är detta steg inte oväntat med tanke på MiFIDs avreglering av
börsmonopolet vilket lett till fri konkurrens och att handelsposterna försvunnit.
Intervjurespondenterna anser även att effekterna av högfrekvenshandeln är till största
del positiva och nämner effekter som ökad likviditet och lägre transaktionskostnader.
De poängterar dock att det inte går att säga svart eller vitt att handeln endast medför
positiva effekter då det existerar många olika strategier som är bra respektive mindre
bra.
Häll-Bedman och Sellberg nämner även att högfrekvenshandeln mycket väl kan bidra
till en ökad volatilitet när marknaden går dåligt eftersom risken finns att ett
spiralbeteende, det vill säga att en loop kan bildas vilket kan förstärka effekterna av en
eventuell nedgång. Trots att de nämner såväl negativa effekter ger de intrycket av att
högfrekvenshandeln ger till största del positiva effekter för både marknad och aktörer
samt att handeln faktiskt är bra för marknaden. Då de nämner tidigare forskning och
undersökningar som utförts på högfrekvenshandeln uppfyller de mycket väl vad som
kan anses vara pålästa och kunniga på ämnet, vilket eftersträvades för att kunna göra en
jämförelse mellan mer och mindre kunniga. När det gäller de respondenter som svarat
på enkätundersökningen visade det sig att en majoritet av respondenterna, ca 77 % hade
en mer eller mindre negativ inställning gentemot högfrekvenshandeln och ca 79 %
trodde att handeln påverkar marknaden negativt. Anledningen till detta tror vi beror på
var kunskapen kring högfrekvenshandeln kommer ifrån, intervjurespondenterna gav oss
intrycket av att deras kunskapskälla var i huvudsak tidigare forskning och studier medan
enkätrespondenterna tydligt visar att de primära kunskapskällorna för dem är media och
vänner.
Vi ser en tydlig skillnad i attityder gentemot högfrekvenshandeln, attityder som avser
hur man värderar någon eller någonting med en antingen positiv eller negativ
inställning. Attityder som formas när en människa påverkas av värderingar inom
affektiv, kognitiv och beteendemässig grund tror vi beror på hur våra respondenter
upplevt högfrekvenshandeln rent kognitivt och affektivt. Den affektiva kategorin vilken
består av de känslor en person har till attitydobjektet och den kognitiva som behandlar
individens tankar kring objektet anser vi tydligt ha påverkats av medias rapportering
kring högfrekvenshandeln eller den tidigare forskningen beroende på respondentgrupp.
Detta då intervjurespondenterna till största del har en positiv attityd och inställning till
handeln liknande det som beskrivits i den tidigare forskningen. Enkätrespondenterna
som visade på en tydligt negativ inställning och attityd gentemot handeln tror vi formats
mer av media, som enligt den innehållsanalys vi genomfört visar att rapporteringen till
stor del varit negativ. Detta ger oss anledning till att tro på följande mönster; beroende
på hur insatt man är på vad högfrekvenshandel är och hur det fungerar, desto mer
positiv inställning har man gentemot högfrekvenshandeln. Självklart är det även andra
faktorer som påverkar attityderna än endast vilka kunskapskällor individerna tagit del av
som till exempel övriga aktörer som ser på handeln som en konkurrent. Då media har en
stark påverkan på hur individer attityder formas vilket Ball-Rokeach och DeFleur
(1976) visar i sin undersökning ”A dependancy model of mass-media effects” ger detta
ytterligare stöd till varför enkätrespondenterna har en så pass negativ inställning
gentemot högfrekvenshandel trots att endast ca 44 % anser sig veta vad
högfrekvenshandel faktiskt är.
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Då ca 58 % av enkätrespondenterna har hört talats om högfrekvenshandel tidigare och
ca 44 % anser sig veta vad det är ger detta oss ytterligare belägg för hur starkt media har
påverkat och format deras attityder. Anledningen till detta är att trots bristfällig kunskap
och vetskap om vad högfrekvenshandel är så finns det en tydlig inställning gentemot
handel bland enkätrespondenterna vilken i huvudsak är negativ. På frågan i
enkätundersökning gällande medias rapportering ansåg en stark majoritet, ca 89 % att
media framställt högfrekvenshandeln negativt vilket ger upphov för att respondenterna
kognitivt och affektivt påverkats av mediarapporteringen och därmed format deras
attityder. På frågan hur mycket enkätrespondenterna ansåg sig påverkas av media,
visade det sig att ca 55 % påverkades mer eller mindre vilket i sig är en relativt hög
frekvens. Det går dock att hävda att denna siffra egentligen borde varit högre med tanke
på hur människan faktiskt påverkas av media då det existerar ett informationsbehov och
en oklarhet bland människor vilket Ball-Rokeach och DeFleur (1976) visar i sin studie.
Ett informationsbehov som många kan identifiera sig med då en diskussion förs på
ämnet och att individen då vill vara delaktig, speciellt med tanke på hur högaktuellt och
stort högfrekvenshandeln blivit inom media och den globala ekonomin. Den allmänna
attityden gentemot högfrekvenshandeln enligt vår studie stämmer välöverens med
intervjurespondenternas uppfattning om hur den allmänna attityden är. För att citera
Häll-Bedman och Sellberg som ironiskt men ändå allvarligt säger att ”Robotarna tar
över” summerar bilden över hur media hjälpt till att formera den generella bilden av
högfrekvenshandeln. Intervjurespondenterna anser att det generellt sett råder en negativ
inställning gentemot handeln och på frågan hur kunskap påverkar inställningen menar
Sandhagen att en viss kunskap påverkar medan mycket kunskap inte förändrar bilden
speciellt mycket. Häll-Bedman och Sellberg anser att desto mer kunskap man besitter,
desto tydligare blir det att allting inte är svart eller vitt utan att det finns både för- och
nackdelar med högfrekvenshandeln.
Det finns även en annan aspekt, huruvida högfrekvenshandeln har ett övertag gentemot
andra aktörer eller inte. Intervjurespondenterna är alla överens om att det existerar ett
teknologiskt övertag men att det inte finns något regelmässigt försprång eftersom
handeln då skulle förbjudas. Debatten kring detta eventuella övertag har diskuterats
frekvent på olika diskussionsforum och bland kommentarer i börsmedia vilket också
kan vara en av anledningarna till den negativa inställningen. I diskussionerna anses
högfrekvenshandeln ha ett betydligt övertag gentemot andra aktörer och att de kan göra
ekonomisk vinning på grund av övertaget. Dock är det viktigt att komma ihåg att
teknologiska övertag ofta historiskt sett har beskyllts för att ge individer eller företag
fördelar gentemot andra för att sedan bli en standard. Miniräknaren, datorn samt internet
är alla medel som förbättrar möjligheten att analysera och göra affärer på ett snabbare
och effektivare sett. Åter igen är det möjligt att högfrekvenshandeln mycket väl är en
del av utvecklingen sett till de förutsättningar som finns och på sikt blir en naturlig del
av det affärsklimat och marknadsklimat som råder idag. Det är därför inte så konstigt att
denna negativa inställning existerar då det fortfarande anses som ett outforskat och nytt
fenomen.
Den övergripande negativa inställningen gentemot högfrekvenshandel har även fått
konsekvenser på marknaden då förtroendet för det finansiella systemet är skadat sedan
finanskrisen som utlöstes i mitten på år 2008 förvärrats av en mycket negativ inställning
i media mot denna handel. Det blir samma konsekvenser som av högfrekvenshandeln
vid krascher, att förtroendet försämras ytterligare och bildar likt handeln ett
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spiralbeteende av misstro mot det finansiella systemet. Detta då den allmänna attityden
blir mer och mer negativ, till stor del på grund av media, vilket leder till att
högfrekvenshandeln uppmärksammas ytterligare och åtgärder krävs för att förhindra
eller begränsa denna typ av handel. Ett utmärkt exempel på detta är den undersökning
Finansinspektionen utförde i mitten på februari 2012 (Finansinspektionen, 2012) som
gav svar på all den kritik som riktats mot högfrekvenshandeln sedan flash-kraschen år
2010. Trots att denna kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel utfördes så var
misstron fortfarande stor vilket syntes i de kommentarer som rapporten fick i olika
affärsmedia (Jacon Bursell, 2012).
Det existerar alltså en tydlig oro rörande högfrekvenshandeln vilket även syns i den
studie vi utfört då både intervju- samt enkätrespondenter önskar att se någon form av
ökad reglering eller övervakning. Intervjurespondenterna önskar att se en bättre typ av
övervakning som övervakar alla marknader och letar efter handelsmönster istället för att
öka regleringen gällande handeln. Enkätrespondenterna anser till stor del, 35 stycken,
att en ökad reglering behövs i förhållande till antalet som vill bibehålla nuvarande
reglering vilket endast är fem stycken. Det är dock en majoritet av respondenterna, 48
stycken, som är osäkra på frågan och valt alternativet vet ej vilket troligen kan bero på
bristfälliga kunskaper och att de därmed inte kan ge ett motiv till varför ökad reglering
behövs. Denna fördelning anser vi visa på att det existerar någon form av missnöje med
högfrekvenshandeln och att den i sitt befintliga tillstånd inte fungerar korrekt. Detta är
dock det synsätt som vi tror att allmänheten har som med stor sannolikhet inte har
tillräckliga kunskaper för att kunna motivera sina påståenden kring handeln och varför
den skulle vara i huvudsak negativ för marknaden. Detta är ett synsätt som vi tror beror
mycket på hur media valt att förmedla information gällande högfrekvenshandeln, dock
så går det inte att endast beskylla media för hur den allmänna attityden ser ut utan det
finns andra faktorer, som till exempel rykten och att människor kommunicerar och
överdriver innehållet.

6.2 Slutsatser och rekommendationer
Faktorerna till dagens situation är betydligt fler än de som listats i denna studie, främst
då vi fokuserat mycket på media så är det viktigt att komma ihåg att media endast är en
del av den bidragande orsaken till varför attityderna ser ut som dem gör. Utifrån de
studier och undersökningar som gjorts så finns det några saker som bör förändras för att
på ett så snabbt och effektivt sett återställa förtroendet för det finansiella systemet. Då
många upplever högfrekvenshandeln som något okänt och invecklat bör kunskap
förmedlas via olika informationskanaler, det är både aktörer, marknad och reglerare som
bör ta ansvar för att detta sker då de alla är inblandade på något sätt inom det finansiella
systemet. Vi tror att ett skadat rykte och misstro hos allmänheten till systemet kan få
långsiktiga konsekvenser i form av en minskad mängd transaktioner och handel bland
privatpersoner vilket leder till att marknaden isoleras ytterligare och tappar sin tilltro.
Istället för att investera sitt kapital på börsen så kommer andra instrument att användas
vilket då drabbar alla parter på börsmarknaden. Det är därför av vikt att upplysa
allmänheten om högfrekvenshandeln och öka den transparens som råder idag. En viktig
aspekt när det gäller transparens är att högfrekvenshandlarna själva informerar och blir
mer lättillgängliga då det idag är väldigt svårt att få komma i kontakt med
högfrekvenshandlarna. Det är självklart inte deras uppgift att se till så att allmänheten
blir mer positivt inställda till handeln men på sikt kan det gynna dem då jakten på en
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syndabock som ägt rum tidigare kan nå sitt slut och acceptansen bland aktörerna på
marknaden ökar. Media har också ett ansvar när det gäller börsrapportering, de bör ge
en tydlig bild och analys av det som sker, trots att det finns en logisk förklaring till
varför majoriteten av nyheterna behandlar negativa aspekter av handeln. Rubriker som
”Robotarna tar över” skapar ett intresse och drar läsare på ett helt annat sätt än till
exempel ”Högfrekvenshandel bidrar med ökad likviditet”. Det har dock blivit tydligt
efter de undersökningar som vi utförts att bland annat media har satt sina spår hos
allmänheten. Individers attityder har formats och kunskapen kring högfrekvenshandeln
är väldigt liten vilket märks då många känner till robothandel, men inte
högfrekvenshandel vilket är en bättre benämning rent tekniskt.
För att återgå till undersökningens grundläggande hypotes och frågeställning;
”Vilka attityder finns i samhället om högfrekvenshandeln och hur förhåller dessa sig
gentemot den vetenskapliga bilden av detta fenomen?”
Det är tydligt enligt den enkätstudie som utförts att majoriteten av respondenterna är
negativa, även om den endast berör ekonomstudenter vid Umeå Universitet som har
grundläggande kunskaper om samhällsekonomin så tror vi att detta går att applicera på
gemene man. De flesta har med stor sannolikhet inte tagit del av någon tidigare
forskning och baserat sina kunskaper mycket på vad media rapporterat, något som de
även bekräftar i undersökningen då de anser sig ha erhållit kunskap om ämnet genom
media och vänner. Då den vetenskapliga bilden av högfrekvenshandeln är överlag
positiv och att de mer insatta på ämnet som vi intervjuat visat på en till stor del motsatt
syn bekräftar att det existerar skillnader som baseras på kunskap och kunskapskällor.
Även om det inte fanns några statistiskt säkerställda relationer mellan majoriteten av de
variabler som mäts visar ändå resultat på en tydlig trend i förhållande till
intervjurespondenternas svar. Baserat på de tidigare studier som behandlas i uppsatsen
känns det acceptabelt att hävda att media har en väldigt stor påverkan på hur
allmänheten formar sina attityder. Något som bekräftas av de undersökningar som
utförts och därmed påvisat att attityderna speglar media och den tidigare forskningen
beroende på vilken kategori av respondenter det gäller. Det är uppenbart sett till de svar
som erhållits att en kunskapslucka existerar då majoriteten av de tillfrågade vid
enkätundersökningen är negativt inställda till högfrekvenshandel trots att lite mindre än
hälften ens tror sig veta vad det faktiskt är. De visar på ett starkt och tydligt
ställningstagande i frågor som gällande inställning och reglering medan de vid olika
påståenden visar på en större osäkerhet. Påståenden som till exempel att
högfrekvenshandeln använder sig av tvivelaktiga eller skadliga strategier där svaren är
jämnt fördelade och tagit en normalfördelning bland svarsalternativen. Respondenterna
visar en tydlig osäkerhet på många frågor trots att de ändå tar ställning till en del frågor
när det råder en brist på kunskap gällande ämnet. Detta bekräftar enligt oss mer än väl
att media har format deras attityder och att det är en grundläggande anledning till varför
den allmänna attityden ser ut som den gör.
Vi kan alltså förkasta studiens grundläggande nollhypotes:
H0: Den allmänna inställningen gentemot högfrekvenshandel är inte negativ.
H1: Den allmänna inställningen gentemot högfrekvenshandel är negativ.
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Detta då vi har stöd från enkätstudien att majoriteten av respondenterna, ca 77 %, har en
mer eller mindre negativ syn på högfrekvenshandel vilket även syns i andra frågor
relaterade till effekter och marknaden. Nedanstående tabell är en sammanställning av
enkätrespondenternas svar i förhållande till intervjurespondenternas.
Tabell 27: Enkätrespondenter respektive intervjurespondenter

Kunskapskälla*
Syn på högfrekvenshandeln
Hur marknaden påverkas av
högfrekvenshandeln
Strategier
Ökad reglering eller inte
Syn på hur media framställer
högfrekvenshandeln

Enkätrespondenter
(majoriteten av
respondenternas syn)
Medias rapportering
Negativ
Negativt

Intervjurespondenter
(respondenternas syn överlag
på olika frågor)
Tidigare forskning
Positiv
Positivt

Både bra och dåliga
Ökad reglering
Negativt

Både bra och dåliga
Ökad övervakning
Negativt

* Vart vi tror respondeterna erhållit sin kunskap gällande högfrekvenshandeln ifrån.

6.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag
Studiens teoretiska bidrag består främst av att öka förståelsen för vad
högfrekvenshandel är och hur denna typ av handel fungerar. Då det idag inte existerar
speciellt mycket forskning på området vill vi ge läsaren en summering av denna och
visa på vilka effekter högfrekvenshandeln har på marknaden och olika aktörer.
Praktiskt sett bidrar studien med kunskap om hur en del av allmänheten, i detta fall
ekonomstudenter som läser termin sex eller åtta vid Umeå Universitet, ser på
högfrekvenshandeln och medias rapportering. Studien visar på hur stor vikt media har i
sin påverkan på hur människors attityder formas genom påverkan på affektiva,
kognitiva och beteendemässiga aspekter inom psykologin. Den analys som utförts visar
även på vikten av vilka kunskapskällor som en individ utgår ifrån för att bilda sig en
uppfattning om någonting. Detta då det existerar en signifikant skillnad mellan hur väl
man känner till vad högfrekvenshandeln är och vilken attityd gentemot detta som
innehas.

6.4 Förslag på fortsatt forskning
Fortsatt forskning bör byggas på ett större antal respondenter för att med större
sannolikhet få statistiskt säkerställda bevis på olika hypoteser och en bättre bild över hur
allmänhetens bild faktiskt ser ut och då inte förhålla sig till endast ekonomstudenter.
Detta eftersom ekonomstudenter besitter överlag mer kunskap om samhällsekonomin än
en individ som inte studerat ekonomi. Möjligtvis så blir bortfallet större vid en sådan
studie men kan ge en mer korrekt bild av hur allmänhetens attityder faktiskt ser ut.
Enkäten bör även delas ut till de respondenter som intervjuas för att enklare kunna göra
jämförelser mellan de två olika respondentgrupperna vilket leder till en tydligare bild av
hur lika eller olika syn dessa har på högfrekvenshandel. Även ytterligare frågor bör
beröra kunskapskällorna för att kunna säkerställa om det är från till exempel media eller
tidigare forskning, detta för att undvika behovet av att göra olika antaganden baserat på
det intryck som ges.
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Eftersom den tidigare forskningen är väldigt liten i förhållande till hur stort fenomenet
högfrekvenshandel har blivit bör det utföras ytterligare forskning gällande vilka
effekterna egentligen är. Då den tidigare forskningen till största del inriktar sig på den
amerikanska marknaden bör även studier utföras på andra marknaden runt om i världen,
stora som små. Eftersom den befintliga forskningen analyserat marknaden vid en positiv
marknadsutveckling bör även en eventuell nedgång, både kortvarig som långvarig,
analyserar noggrant för att öka förståelsen och vilka effekter handeln har vid ett sådant
tillfälle. Detta skulle ge en mer rättvis och korrekt bild av högfrekvenshandeln och
därmed ge klarhet i en mängd frågor som debatteras bland reglerare och i media.

90

Referenser
Ahlin, L. (2012, 9 februari). [Head of Data Center Services Europe at NASDAQ OMX].
Algoritm - Wikipedia. (2012. Algoritm - Wikipedia, from http://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm
Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects.
Communication Research, 3(1), 3-21.
BBC News - US May shares crash caused by a single trader. (2012).
Biais, B. (2012). High Frequency Trading Retrieved 7/3 2012, from
http://www.eifr.eu/files/file8379010.pdf
Brogaard, J. (2010). High frequency trading and its impact on market quality. Northwestern
University Kellogg School of Management Working Paper.
Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder: Liber ekonomi.
Bursell, J. (2012). Lägre vinst för Pan Capital | Näringsliv | SvD.
Bursell, J. (2012). ”Robotrapport visar att FI tappat greppet” | SvD.
Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok: Studentlitteratur.
Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms: The MIT press.
Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. USA: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc.
Easley, D., De Prado, M. M. L., & O'Hara, M. (2011). The Microstructure of the "Flash Crash":
Flow Toxicity, Liquidity Crashes, and the Probability of Informed Trading. [Article].
Journal of Portfolio Management, 37(2), 118-128.
Ejlertsson, G., & Axelsson, J. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik:
Studentlitteratur.
Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början: Studentlitteratur.
Finansinspektionen. (2012). Karläggning av högfrekvens- och algoritmhandel.
Findahl, O., & Höijer, B. (1981). Text- och innehållsanalys: En översikt av några
analystraditioner: Sveriges Radio.
Golub, A. (2011). High Frequency Trading.
Hasbrouck, J., & Saar, G. (2011). Low-Latency Trading. doi: 10.2139/ssrn.1695460
Hendershott, T., Jones, C. M., & Menkveld, A. J. (2011). Does Algorithmic Trading Improve
Liquidity? Journal of Finance, 66(1). doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x
Hendershott, T., & Riordan, R. (2009). Algorithmic trading and information. Manuscript,
University of California, Berkeley.

91

Hendershott, T. J., & Riordan, R. (2011). Algorithmic Trading and Information. SSRN eLibrary.
doi: 10.2139/ssrn.1472050
Håkansson, P., & Allstrin, J. (2011). Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag
Retrieved 27/2- 2012, 2012, from
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/30_Remissvar/2011/mifid2_eu-remiss.pdf
iStockAnalyst. (2012). Author profile: Brandon Rowley, from
http://www.istockanalyst.com/article/authorcentral/authorid/1772
Johansson, N. (2012). Högfrekvens & algoritmiskhandel - en översikt, from
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/extrernrapport_hft.pdf
Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel - Finansinspektionen. (2012. Kartläggning av
högfrekvens- och algoritmhandel - Finansinspektionen Retrieved 2012-03-01, from
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/hogfrekevens2.pdf
Kederstedt, D. (2012). USA-börser agerar mot robothandeln | Näringsliv | SvD.
Kirilenko, A., Kyle, A., Samadi, M., & Tuzun, T. (2010). The flash crash: The impact of high
frequency trading on an electronic market. Manuscript, U of Maryland.
Konstruktionism | Nationalencyklopedin. (2012).
Kroft, S. (Writer). (2010). Wall Street: The Speed Traders - 60 Minutes - CBS News. cbsnews.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun : Steinar Kvale :
översättning Sven-Erik Torhell: Studentlitteratur.
Lantz, A. (2007). Intervjumetodik: Studentlitteratur.
Laurén, C. (2012). Läsarna om robothandeln: Det liknar mest moralpanik - Ny Teknik Nyhetsklipp 2011-09-28 - Retriever. Retrieved from https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508462011
0928A3D0CD2A34766D51BED8A7631701B3BD&serviceId=2
Lei, A. Y. C., & Li, H. (2009). The value of stop loss strategies. [Article]. Financial Services
Review, 18(1), 23-51.
Lenhammar, U. (2012). Robothandel - en riskfri storvinst? - Unga Aktiesparare Retrieved 1/3
2012, 2012, from http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-ochartiklar/Robothandel---en-riskfri-storvinst/
Lindholm, S. (1999). Forska och skriva: en liten vägledning: Academia adacta AB.
Lobb, A. A. (2007). Looking Back at Black Monday: A Discussion With Richard Sylla - WSJ.com.
Lynch, C. G. (2007). Remembering Black Monday, When Computers Traded Too Many Stocks
and Wall Street Crashed CIO.com.
Madhavan, A. (2011). Exchange-traded funds, market structure and the flash crash.
Malmgren, H., & Stys, M. (2010). The Marginalizing of the Individual Investor. [Article].
International Economy, 24(3), 22-47.

92

Marknadsmissbruk och insiderbrott - Ekobrottsmyndigheten. (2012. Marknadsmissbruk och
insiderbrott - Ekobrottsmyndigheten, from http://www.ekobrottsmyndigheten.se/lagoch-ratt/brottsrubriseringar/lagen-om-straff-for-marknadsmissbruk-vid-handel-medfinansiella-instrument/
Melzer, J. (2012). Miljardär: Robothandeln manipulerar marknaderna - NyTeknik.
MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se. (2012. MiFID – nya regler
för värdepappersmarknaden - Aktiespararna.se, from
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/MiFID--nya-regler-forvardepappersmarknaden/
Ny lag om värdepappersmarknaden (Mifid) - Finansinspektionen. (2007. Ny lag om
värdepappersmarknaden (Mifid) - Finansinspektionen, from
http://www.fi.se/Regler/Internationellt/EU-samordning/Vardepapper-ESMA/Ny-lagom-vardepappersmarknaden/
Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data: framställningsstrategier för
empiriredovisning: Liber ekonomi.
Patterson, S., & Rogow, G. (2009). What's behind High-frequency trading - Wall Street Journal
Retrieved 15/3 2012, from http://online.wsj.com/article/SB124908601669298293.html
Rowley, B. (2010). Trading Wall Street Investments.
Steinar, K., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun : Steinar Kvale :
översättning Sven-Erik Torhell: Studentlitteratur.
Sundkvist, F., & Jerräng, M. (2011). Svensk teknik driver högfrekvenshandel. Computer
Sweden.
Söderström, R. (2011). Algoritmisk handel med aktier : några rättsliga implikationer (Vol. 3).
Thulin, C. (2012). di.se - Robothandel får institutioner fly börsen Retrieved 18/1 2012, from
http://di.se/
Twin, A. (2010). CNNMoney.com Market Report - May. 6, 2010, from
http://money.cnn.com/2010/05/06/markets/markets_newyork/
Walayat, N. (2007). 1987 Stock Market Crash - How a Newbie Beat the Great Crash! - Part 1 ::
The Market Oracle :: Financial Markets Analysis & Forecasting Free Website Retrieved
21/2, 2012, from http://www.marketoracle.co.uk/Article2499.html
Waldrop, M. M. (1987). Computers Amplify Black Monday: The sudden stock market decline
raised questions about the role of computers; they may not have actually caused the
crash, but may well have amplified it. Science, 238(4827), 602-604. doi:
10.1126/science.238.4827.602
Wärneryd, B. (1990). Att fråga: Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och
postenkäter: Statistiska centralbyrån.
Yanofsky, N. S. (2011). Towards a Definition of an Algorithm. Journal of Logic and
Computation, 21(2), 253.

93

Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide

Intervjufrågor
Vi skriver vårt examensarbete kring högfrekvenshandel, denna handel so m
även kallas robothandel är idag ett mycket högaktuellt och omdiskuterat
ämne i media och det vi avser att undersöka är attityderna till
högfrekvenshandeln.
Intervjun är uppdelad i olika områden och vi önskar få din syn på de tre
olika områden vilka är högfrekvenshandeln, media samt attityder.
Bakgrundsfrågor
-

Utbildning
Yrkesgång
Nuvarande tjänst

Högfrekvenshandel
-

Syn på högfrekvenshandel
Högfrekvenshandelns påverkan
Strategier
Hur tror du att framtiden ser ut
Reglering

Media
-

Din syn på medias rapportering
Hur tycker du att högfrekvenshandeln framställs?
Möjliga orsaker till detta?

Attityder
-

Allmänna inställningen till högfrekvenshandel
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Bilaga 2: Enkät
Enkätundersökning - Attityder gentemot högfrekvenshandel
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå
Universitet och skriver för nuvarande vårt examensarbete kring högfrekvenshandel.
Denna handel som även kallas robothandel är idag ett mycket högaktuellt och
omdiskuterat ämne i media och det vi vill undersöka med denna studie är dina attityder
till högfrekvenshandel.
Alla svar behandlas konfidentiellt, resultaten kommer att presenteras i form av
statistiska sammanställningar där enskilda individer inte kan urskiljas.
Tack på förhand!
Bakgrundsinformation
Fråga 1: Kön
Kvinna
Man
Fråga 2: Ålder
Under 20 år
21 - 24 år
25 - 29 år
30 år eller äldre
Fråga 3: Vilken termin läser du?
Termin 6
Termin 8
Marknaden & Investeringar
Fråga 4: Har du under de senaste 5 åren investerat i aktier?
Ja
Nej
Fråga 5: På en skala 1-5 hur skulle du uppskatta din kunskap om hur aktiemarknaden
fungerar?
1 – Ingen kunskap
2
3
4
5 - Expert
Fråga 6: Investerar du på kort eller lång sikt?
Kort sikt: under 1 år, Lång sikt: över 1 år - Markera ett eller flera alternativ
Lång sikt
Kort sikt
Investerar inte i värdepapper
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Högfrekvenshandel
Fråga 7: Har du hört talas om högfrekvenshandel (eller robothandel)?
Ja
Nej
Vet ej
Fråga 8: Anser du att du (på ett ungefär) vet vad högfrekvenshandel är för något?
Ja
Nej
Vet ej
Fråga 9: Definiera kort vad högfrekvenshandel är för dig:
Hur skulle DU beskriva vad högfrekvenshandel är
Fråga 10: Ungefär hur stor del av den svenska marknaden TROR DU att
högfrekvenshandeln står för idag?
1-35 %
36-75%
76-100 %
Vet ej
Fråga 11: Var har du erhållit dina KUNSKAPER kring högfrekvenshandel?
Markera ett eller flera alternativ
Familj
Vänner
Media
Utbildning
Har ingen kunskap
Vet ej
Other:
Fråga 12: Vad är din syn på högfrekvenshandel?
1 - Negativ
2
3
4
5
6 - Positiv
Fråga 13: Hur tror du marknaden påverkas av högfrekvenshandel?
1 - Negativt
2
3
4
5
6 - Positivt

96

Fråga 14: Anser du att högfrekvenshandeln har gjort aktiemarknaden mer rörlig under
de senaste tre åren?
1– Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med
Fråga 15: Högfrekvenshandeln kommer leda till att den vanliga (mänskliga) handeln
minskar.
Ta ställning till detta påstående - det vi är intresserade av är din åsikt.
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med
Fråga 16: Högfrekvenshandeln leder till att du investerar mindre.
Ta ställning till detta påstående - det vi är intresserade av är din åsikt.
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med
Fråga 17: Högfrekvenshandeln använder sig av tvivelaktiga eller skadliga strategier.
Ta ställning till detta påstående - det vi är intresserade av är din åsikt.
1 – Håller inte alls med
2
3
4
5
6 – Håller helt med
Fråga 18: Anser du att det behövs ytterligare reglering gällande högfrekvenshandel?
Ja
Nej
Vet ej
Media
Fråga 19: Hur ofta tar du del av börsrelaterade nyheter?
Till exempel: A-ekonomi, Dagens Industri & Veckans affärer
Flera gånger per dag
Dagligen
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
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Aldrig
Fråga 20: Var tror du din ATTITYD gentemot högfrekvenshandel kommer ifrån?
Markera ett eller flera alternativ
Familj
Vänner
Media
Utbildning
Vet ej
Other:
Fråga 21: Hur tycker du att media framställer högfrekvenshandeln?
1 - Negativt
2
3
4
5
6 - Positivt
Fråga 22: Hur upplever du att du påverkas av medias rapportering?
Hur påverkas du generellt av t.ex. nyheter och artiklar.
1 – Inte alls
2
3
4
5
6 – Väldigt mycket
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