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Sammanfattning 
Titel:  Algoritmisk handel – och dess fördelar för affärsbankerna. 
  
Författare:  Erik Eskelind 
 
Handledare:  Henrik Sällberg 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi 
 
Syfte:    Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka fördelar det finns för affärsbanker  

  att använda sig utav handelsalgoritmer inom aktiehandel jämfört med manuell  
  handel. 

   
Metod:  Genom att intervjua tre företag som verkar inom handel med värdepapper skall 

jag försöka få svar på varför den algoritmiska handeln ökat och vilka dess 
fördelar är gentemot manuell handel. 

 
Slutsats:  Undersökningen visar att en stor anledning till att företag ökar sin användning 

av handelsalgoritmer inom sin aktiehandel är för att det är mer 
kostnadseffektivt alternativ jämfört med manuell handel. Datorernas snabbhet 
och möjlighet att överblicka flera marknader och tusentals värdepapper 
samtidigt gör att affärsbankerna kan göra fler affärer jämfört med manuell 
handel men med färre mäklare. 
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Abstract  
Title:  Algorithmic trading - and its benefits for commercial banks 
 
Author:  Erik Eskelind 
 
Supervisor:  Henrik Sällberg  
 
Institution:  School of Management, Blekinge Institute of Technology  
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administration 
 
Purpose: The purpose of this paper is to examine what benefits there are for  
 commercial banks to use trading algorithms in equity trading compared to 
 manual trading.    
 
Method:  By interview three companies involved in securities trading, I will try to  
 answer why the algorithmic trading has increased and what its benefits are over  
 manual trading. 
 
Conclusion:  The survey shows that a major reason that companies are increasing their use  
 of trading algorithms in their equity trading is that it is more cost-effective  
 compared with manual trading. Computers' speed and ability to monitor  
 multiple markets and thousands of securities at the same time enables  

commercial banks to make more sales when compared to manual trading and   
with  fewer traders. 
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1.0 INLEDNING 
1.1 Bakgrund  
Den algoritmiska handeln i värdepapper blev känd för en större krets under börskraschen den 
19:e oktober 1987. Den Amerikanska börsen Dow Jones föll då med 22.6 procent under en 
dag. Det stora raset utlöstes främst av att många mäklarfirmor hade programerat sina datorer 
med stoppkurser, det vill säga när index gick under en förutbestämd nivå sålde 
datorprogrammen aktierna urskillningslöst (Steiner, 2007) . Algoritmisk handel överlåter 
utförandet av en köp- eller säljorder till programvara, en så kallad handelsalgoritm, som 
exekverar en order enligt förutbestämda regler. Den svenska tillsynsmyndigheten för den 
finansiella marknaden Finansinspektionen definierar algoritmhandel som följer: 
 

”Handel där order genereras av ett elektroniskt system utifrån förbestämda 
instruktioner och parametrar” (Finansinspektionen, 2012) 
 

Förenklat kan man dela in algoritmisk handel i två kategorier, högfrekvenshandel samt 
exekveringsalgoritmer. Finansinspektionen definierar högfrekvenshandel som:  
 

”Handel som använder sig av avancerad hård- och mjukvara för att uppnå 
snabbast möjliga orderläggning och exekvering. Syftet är att utföra 
handelsstrategier som tillvaratar felprissättningar eller andra ineffektiviteter som 
existerar under extremt korta tidsperioder, samt att bedriva market making. 
Handeln kännetecknas även av att den inte bygger på fundamental analys och 
generellt sett medför en hög orderintensitet.” (Finansinspektionen, 2012) 

 
Exekveringsalgoritmer används ofta av institutionella handlare vid så kallad kundhandel för 
att utföra en köp- eller säljorder åt en investerare. Algoritmen bestämmer här hur en order 
skall genomföras. Handelsalgoritmer används även i så kallad arbitragehandel vilket syftar på 
en riskfri handel av olika värdepapper. Algoritmer kan då användas för att skanna av olika 
marknadsplatser för att hitta obalanser i prissättningen på ett värdepapper som handlas på 
flera marknadsplatser. När väl en sådan obalans sker är algoritmen programmerat till att i en 
väldig hastighet utföra en köporder samtidigt som man säljer värdepappret på den andra 
marknadsplatsen för att göra vinst (Deutsche Bank Research, 2011).  
 
Den ökade debatten kring den algoritmiska handeln har i stort präglats av en ökad oro kring 
den mer automatiserade handeln. Att teknologi har använts inom börshandel sedan länge har 
väl egentligen inte undgått någon men vad som till viss del kan ses som en nyare företeelse är 
på vilket sätt teknologin används och på det sätt den mänskliga faktorn helt eller delvis 
försvinner från processen. (Johansson, 2012) Det har även på senare år, och framförallt på 
2000-talet, bedrivits forskning kring användningen av handelsalgoritmer på världens börser. 
Det har i stort fokuserats på om den ökade användningen påverkar handelsbeteendet på 
börsen och värdepappers volatilitet (Brogaard, 2010) samt om den grundläggande 
prismekanismen på börsen blir skev eller rent av sätts ur funktion på grund utav den ökande 
användingen av algoritmer (Hendershott & Riordan, 2011). 
 
Enligt en artikel i SvD Näringsliv (Efendić & Bursell, 2011) står den algoritmiska handeln 
idag för över 50 procent av omsättningen på stockholmsbörsen.  Det är enligt mig en mycket 
hög siffra som vittnar om en omfattande användning av handelsalgoritmer inom 
värdepappershandeln.  
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Finansinspektionen beställde den 27 september 2011 en översiktlig studie över förekomsten 
och effekterna av den högfrekventa handeln samt den algoritmiska handeln på den svenska 
marknaden (Johansson, 2012). En undersökning som gjordes i samband med studien visar att 
den algoritmiska handeln är utbredd på den svenska marknaden och hela 20 av 24 undersökta 
företag säger sig använda algoritmer i sin handel med värdepapper (Finansinspektionen, 
2012). Undersökningen visar även att fem av tio banker/värdepappersbolag uppger att så 
mycket som 50-60 procent av den egna handeln sker helt eller delvis med hjälp av 
handelsalgoritmer. Bland de institutionella investerarna svarade 13 av de 14 tillfrågade 
bolagen att de använder sig utav algoritmer, främst via banker/värdepappersbolag som de 
använder sig utav för att utföra sin värdepappershandel (Finansinspektionen, 2012). 

1.2 Problemdiskussion  
Som Finansinspektionens kartläggning visar är algoritmhandeln vida utbredd i Sverige och 
några tecken på att utvecklingen skall avstanna verkar inte direkt finnas. Tvärtom börjar 
debatten mer att handla om ifall den algoritmiska handeln rentav börjar växa sig för stor. Flera 
tunga namn inom finanssverige, nu senast Annika Falkengren VD på storbanken SEB, har 
den senaste tiden gått ut och menat att algoritmhandeln måste regleras (Neurath & Zachrison, 
2011).  
 
Hos de affärsbanker som använder handelsalgoritmer borde beslutsfattandet kring huruvida en 
order skall genomföras fungera på samma sätt oavsett om företaget handlar manuellt med 
aktiemäklare eller om de handlar med hjälp av algoritmer. Skillnaderna i tillvägagångssätt 
borde vara större. Vid manuell orderläggning är det en aktiemäklare/handlare som bevakar 
hela orderflödet från start till mål och justerar ordern vartefter marknaden förändras. Om en 
order istället utförs med algoritmer väljs en strategi (en speciell algoritm) som bestäms utifrån 
målsättningen med ordern. Målsättningen med en order kan exempelvis vara att köpa/sälja för 
ett visst pris eller att fylla ordern inom ett visst tidsintervall. Om strategin (den valda 
algoritmen) är felaktig kan slutresultatet bli ett helt annat än vad som ursprungligen var tänkt.  
 
Det vi idag vet om den algoritmiska handeln är att den har en tendens att öka likviditeten i 
aktier som har hög omsättning, detta genom att minska spreaden och göra det enklare att 
prissätta aktier. (Hendershott, et al., 2011) Algoritmisk handel har även visat sig vara 
fördelaktigt relativt manuell handel för institutionella investerare som skall sälja eller köpa 
stora poster av en specifik aktie. Problemet för den institutionella investeraren är att om en 
stor aktiepost ska säljas ut på börsen med manuell handel kommer utbudet omedelbart att öka 
enormt vilket resulterar i att priset på aktien som skall säljas drivs ner. Det gör att den 
institutionella investeraren får mindre betalt för sina aktier. Handelsalgoritmer kan däremot 
sprida ut den stora aktieposten till mindre optimala orderstorlekar och på ett bättre sätt ta 
hänsyn till pris, tidpunkt och val av marknadsplats. Detta gör att priset inte går ner lika 
mycket vid en försäljning av en stor aktiepost vilket resulterar i att den institutionella 
investeraren får mer betalt för sin stora aktiepost med hjälp av algoritmer relativt att sälja dem 
manuellt. (Johansson, 2012) Samtidigt föreligger det en risk i att algoritmerna som används 
kan vara felprogrammerade vilket kan resultera i förödande resultat för användaren som lagt 
ut en stor sälj-eller köporder.  
 
Ovanstående visar fördelar och nackdelar för den institutionella investerarens användning av 
algoritmer men lång ifrån all handel på börsen har en institutionell investerare på köp- eller 
säljsidan. Den så kallade egenhandeln och kundhandeln är utbredd och även här måste det 
finnas påtagliga fördelar med algoritmer relativt manuell handel. Undersökningar och 
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information saknas kring företagens faktiska nytta av algoritmisk handel och vilka parametrar 
det är som gjort att affärsbanker i många hänseenden valt att gå ifrån den manuella handeln 
till förmån för den algoritmiska. Här tycker jag att det väcks en fråga. Varför är det så att 
många affärsbanker i Sverige idag valt att utföra en större del av sin värdepappershandel med 
hjälp av algoritmer istället för att använda den mer traditionella metoden att en 
handlare/mäklare utför aktiehandeln? Vilka är fördelarna som har gjort att 20 av 24 
undersökta företag i Finansinspektionens kartläggning säger sig använda algoritmer i sin 
handel? Här finns en lucka i nuvarande forskning och litteratur som jag i denna uppsats valt 
att undersöka närmare.  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka fördelar det finns för affärsbanker att använda sig 
utav handelsalgoritmer inom aktiehandel jämfört med manuell handel. 

1.4 Problemformulering  
Användningen av algoritmer i handeln med värdepapper har på senare år ökat betydande. 
Trenden går mot att en allt större del av affärsbankernas handel sköts helt eller delvis med 
hjälp av algoritmer istället för att skötas manuellt av en handlare.  
Frågeställningen för denna undersökning är: 
 

 Varför använder svenska affärsbanker i större utsträckning algoritmer i sin handel med 
aktier istället för manuell handel? 

1.5 Avgränsningar 
Jag har som avsikt att undersöka detta utifrån ett perspektiv från ett fåtal större aktörer på den 
svenska aktiemarknaden. Avgränsningen är gjord på rent tidsmässiga grunder då det blir svårt 
att genomföra en undersökning för en stor del av branschen under given tidsram. 
I denna uppsats ämnar jag koncentrera mig på handel med aktier, även om handelsalgoritmer 
också används i handel med bland annat optioner, terminer och valutor.  

1.6 Disposition 
I kapitel två börjar jag med att gå igenom med vilken metod jag avser att genomföra 
undersökningen för att sedan beskriva urvalsprocessen av företag och respondenter.  
 
I Kapitel tre går jag igenom relevant information kring ämnet samt beskriver de teorier jag 
ämnar tillämpa i denna undersökning. 
 
I kapitel fyra presenteras den empiriska datainsamlingen vilket inleds med en kort 
beskrivning av de företag som är aktuella att undersöka. Detta följs av en beskrivning av 
respondenterna för varje företag. Avslutningsvis följer en genomgång av de olika 
respondenternas intervjuer.  
 
Kapitel fem utgörs av en analys där svaren från de olika respondenterna jämförs. Sedan följer 
även en jämförelse mot tidigare studier i ämnet.  
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Kapitel sex inleds med en slutsats med mina egna reflektioner inom ämnet. Slutsatsen följs 
av en självkritisk del som syftar till att göra läsaren uppmärksam på eventuella svagheter i 
undersökningen och samtidigt belysa att dessa har tagits i beaktande.  
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2.0 METOD 
2.1 Val av metod 
I min uppsats kommer jag att utgå från ett hermeneutisk forskningsideal. Det hermeneutiska 
forskningsidealet innebär bland annat att målet för forskningen främst är att uttolka och förstå 
hur andra människor upplever en situation samt att syftet ofta i hög grad är att förstå ett 
fenomen eller en problemställning. Det hermeneutiska forskningsidealet ligger ofta till grund 
för den kvalitativa metodteorin som även är aktuellt i denna undersökning. (Skärvad & 
Lundahl, 1999) 
 
Jag har valt att använda mig utav intervjuer som, förutom litteraturstudier, ska utgöra den 
primära källan till information i min undersökning. Intervjuerna kommer att ske med personer 
insatta i branschen. Eftersom jag är ute efter mer djupgående och detaljerad information om 
ett fåtal affärsbankers användning av handelsalgoritmer krävs det att jag får information från 
personer som innehar en viss position och kompetens inom de berörda företagen (tradingchef, 
aktiemäklare, institutionell handlare). Vidare är intervjuer ett effektivt redskap för att samla 
information då jag relativt snabbt kan avgöra om en person har den kompetens som behövs 
för att på ett riktigt sätt svara på mina frågor.  
 
Andra fördelar som jag anser talar för intervjuer som metodval är att de har en hög 
svarsfrekvens. Intervjuer är allt som oftast avtalade på förhand och inbokade vid lämplig 
tidpunkt vilket gör att sannolikheten minskar för att jag kommer drabbas av ett större bortfall i 
min undersökning. Det är särskilt viktigt vid ett fåtal undersökningsobjekt. Vid intervjuer är 
det även lätt att validera informationen eftersom datas relevans och riktighet i stor mån kan 
kontrolleras under tiden som den samlas in.  
 
Givetvis finns det nackdelar och fallgropar som talar emot ett val av intervjuer som metod för 
datainsamling. Martyn Denscome (2000) beskriver ett fenomen som han kallar för 
intervjuareffekten. Eftersom data från intervjuer är baserat på vad människor säger och inte 
vad de gör kan menar han att informationen inte med automatik kan sägas återspegla 
sanningen. De intervjuades uttalanden kan även vara påverkade av forskarens identitet, 
intervjuteknik och framtoning. Han menar även att tillförlitligheten påverkas av att data i viss 
mån är unikt på grund utav den specifika kontexten och de specifika individer som deltar. 
(Denscome, 2000) Jag har försökt att motverka detta genom att i största möjliga mån vara 
neutral när jag ställer mina frågor. Jag har även försökt att undvika ledande frågor och ställt 
frågorna på samma sätt till alla respondenter. 
 
Ett annat problem som jag riskerar att stöta på i mina intervjuer är att respondenterna och 
företagen inte vill ge mig en viss typ av information eftersom det kan vara klassat som 
affärshemligheter eller att de av andra orsaker inte vill ge mig företagsspecifik information. 
Jag har försökt att vara uppmärksam på detta under mina intervjuer och informerat 
respondenterna om att det är bättre att de säger att de inte vill svara på en specifik fråga än att 
de ger mig information som är felaktig eller irrelevant. Det tycker jag ger den insamlade 
informationen högre trovärdighet. Sen kan givetvis respondenterna ändå ha förvanskat 
information eller medvetet svarat felaktigt på mina frågor men trots mina försök att motverka 
det.  
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2.2 Intervjustruktur 
Inför genomförandet av intervjuer är det viktigt att välja vilken typ av struktur intervjuerna 
ska ha. De typer som är aktuella är:  
 

 Strukturerade intervjuer 
 Semistrukturerade intervjuer 
 Ostrukturerade intervjuer 

 
Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär. Valet av 
semistrukturerade intervjuer grundar jag framförallt på den typ av information jag eftersöker.  
Det jag vill veta i mina intervjuer är vad olika personer inom en bransch har för åsikter i 
samma frågor. Den semistrukturerade intervjun ger mig möjligheter att ha samma frågor till 
alla respondenter men om jag finner det nödvändigt vara flexibel vid frågornas ordningsföljd 
(Denscome, 2000). Den intervjuade kan utveckla sina svar och jag har möjlighet att ställa 
följdfrågor.  
 
Den senare ser jag som extra viktigt då de olika respondenterna mycket väl kan agera helt 
olika utifrån min frågeställning. Om så visar sig vara fallet måste jag kunna gå på djupet och 
då ta reda på varför det är på ett visst sätt.  

2.3 Urval 
I Sverige finns det fyra stycken så kallade storbanker som består utan Svenska 
Handelsbanken, SEB, Nordea samt Swedbank. Med tanke på de fyra bankernas samlade 
storlek och marknadsandel bland både privat- och företagskunder kommer jag att i första hand 
söka efter lämpliga personer och företag att intervjua inom detta segment. Att några av de fyra 
storbankerna medverkar i min undersökning tycker jag ger mig en bra överblicksbild av hur 
några av de största aktörerna generellt hanterar handelsalgoritmer i sin aktiehandel. 
 
Jag kommer att välja ut två av de fyra bankerna att genomföra intervjuer med. För att komma 
fram till vilka två som blir aktuella att intervjua kommer jag först och främst att se vilka av 
respondenterna som är villiga att delta i min studie genom att kontakta de fyra företagen. 
Utifrån detta kommer jag att välja två stycken av dem beroende på tillgängliget och inom 
vilken tidsram de har möjlighet att delta. Eftersom de fyra storbankerna i mångt och mycket 
liknar varandra i arbetsätt och omsättning anser jag att ovanstående urvalsprocess torde vara 
tillräcklig för att urskilja vilka företag som blir aktuella. 
 
Jag kommer sedan att komplettera undersökningen med att intervjua en ren investmentbank. 
Anledningen till det är att det ger en större bredd i min undersökning att ta en respondent från 
ett annat segment av finansbranschen. Genom att bredda undersökningen till två storbanker 
och en investmentbank ger det mig en mer samlad bild av branschen i stort. Vilken 
investmentbank jag kommer att välja som respondent är dels beroende av tillgänglighet men 
även storlek. Det är givetvis viktigt att de arbetar med aktiehandel samt att det är en relativt 
välkänd aktör på den svenska finansmarknaden.  
 
Inom det tre företagen som är aktuella för undersökningen är det viktigt att hitta personer som 
är lämpliga som respondenter på så sätt att de måste ha rätt kompetens för att kunna ge mig 
den data jag eftersöker. 
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Jag har använt mig utav ett subjektivt urval för att få fram lämpliga respondenter till min 
undersökning. Ett subjektivt urval är en form av icke sannolikhetsurval och används 
lämpligast när ett urval handplockas för undersökningen (Denscome, 2000). Mitt val av 
urvalsmetod grundar sig framförallt på att jag är i behov av att intervjua personer i en särskild 
ställning på specifika företag. Ett slumpmässigt urval skulle inte alls säkerställa att de 
personer som intervjuas har nödvändig kompetens. En annan fördel är att det högst troligt 
finns ett flertal personer inom varje företag som besitter just rätt kompetens. Det torde göra 
det lättare för mig att få en intervju med tillförlitlig data från varje företag inom urvalsramen 
och således även minska risken för bortfall. Jag kommer enbart att genomföra en intervju per 
företag då jag anser det vara tillräckligt. Personerna jag intervjuar kommer att ha mycket god 
kunskap om respektive företags aktiehandel. Det gör att fler intervjuer riskerar att bli 
överflödiga då de skulle ge mig samma information. Fördelen med fler intervjuer på samma 
företag vore förstås att just få information bekräftad. Det skulle validera min information på 
ett bra sätt. Trots detta har jag valt att genomföra endast en intervju med respektive företag. 
Respondenternas goda kunskap samt position på företagen tycker jag är tillräcklig för att 
informationen kan anses vara tillförlitlig.  

2.4 Reabilitet och validitet 
När man pratar om reabilitet handlar frågan ofta om huruvida ett resultat kan reproduceras av 
andra forskare vid en annan tidpunkt. Vid intervjuer handlar det främst om sannolikheten att 
intervjupersonerna kommer ge olika svar till olika intervjuare. Validitet handlar om 
respondenternas tillförlitlighet, om de ger uppriktiga och sanningsenliga svar på 
intervjufrågor. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
Respondenterna på de tre företagen är valda utifrån deras kompetens och kunskap gällande 
respektive företags användning av handelsalgoritmer. Eftersom de har en spetskompetens och 
svarar utifrån respektive företags egna förutsättningar anser jag att respondenternas 
tillförlitlighet är hög samt att undersökningen kan reproduceras av andra forskare.  
Däremot kan informationen ändras allteftersom företagen hittar nya, eller ändrar befintliga, 
användningsätt för handelsalgoritmer. Det gör att undersökningen bör ses som en 
ögonblicksstudie för vad som gäller vid tidpunkten för undersökningens utförande.  
 
Jag har genom mina frågor till de olika respondenterna försökt att fånga om och i så fall av 
vilka anledningar företagen ökat sin användning av handelsalgoritmer inom sin aktiehandel. 
Frågorna är i den ordningen att jag först vill veta hur användningen av handelsalgoritmer ser 
ut. Vad de ser för fördelar respektive nackdelar med handelsalgoritmer samt vilka parametrar 
det är som gjort att de valt att utföra en del av sin handel med hjälp av algoritmer istället för 
manuellt. Slutligen har mitt intresse varit att undersöka om de är kostnadsmässiga parametrar 
som gjort att företagen valt att i större utsträckning använda sig utav handelsalgoritmer i sin 
aktiehandel samt vilken typ av kostnader som varit aktuella.  

2.5 Undersökningarnas genomförande 
Inför intervjuerna och i framtagningen av det aktuella frågeformuläret har det varit viktigt för 
mig att få fram ett antal relevanta frågor som ska vara aktuella för alla företagen i 
undersökningen. Poängen med att ställa samma grundfrågor till företagen är att det faktiskt 
blir en jämförelse mellan de olika företagen hur de använder handelsalgoritmer samt vilka 
fördelar samt nackdelar som finns för just dem. På detta sätt blir det också enklare för mig att 
jämföra de olika företagens likheter och skillnader för att hitta eventuella mönster.   
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Undersökningarna har genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer med utvalda 
respondenter för respektive företag. Av de tre intervjuerna har en av dem varit en ansikte mot 
ansikte intervju genomförd hos Swedbank på dess huvudkontor. De andra två intervjuerna har 
genomförts via telefon, mestadels på grund av att personerna har varit väldigt upptagna och 
haft svårt att boka en tid för att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte.  
 
En av intervjupersonerna nämligen den från Handelsbanken har valt att vara anonym. Jag 
anser inte att det påverkar trovärdigheten från den intervjupersonen då det i huvudsak är 
personens position och arbetsuppgifter på företaget som är det intressanta. Det viktiga är att 
personen har rätt kompetens för att kunna svara på mina frågor. 
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3.0 TEORI 
3.1 Transaktionskostnadsteorin 
Varför finns det företag och vad är deras ekonomiska funktion? Vad är det som bestämmer 
om en affär ska göras upp på den öppna marknaden eller om den ska göras upp i direkta 
förhandlingar mellan olika företags ledningar?  
 
Dessa fundamentala frågor ställdes först av Ronald Coase som menade att utförandet av olika 
sorters transaktioner kostar pengar och transaktionskostnaderna är olika beroende på vilken 
typ av transaktion som utförs och hur den är organiserad. Vidare menar han att företag väljer 
den organisationsmodell/affärsmodell som ger lägst transaktionskostnader samt att 
transaktionerna äger rum i den form som är effektivast och ger lägst transaktionskostnader 
(Milgrom & Roberts, 1992)  
 
Transaktionskostnader delas ofta upp i tre kategorier vilka är: 

 Sök- och informationskostnader 
 Förhandlings- och beslutskostnader 
 Övervakningskostnader 

 
Ronald Coases definition av transaktionskostnader är ungefär som följer (egen översättning 
från engelska): 
 
”För att genomföra en marknadstransaktion är det nödvändigt att upptäcka vem det är man 
vill göra affärer med, att informera människor om att man vill göra affärer och på vilka 
villkor, att förhandla fram en bra affär, att utarbeta avtalet, att förvissa sig om att villkoren i 
avtalet uppfylls, och så vidare.” (Coase, 1960, p. 15) 
 
Sök- och informationskostnader 
För att två olika parter ska kunna utbyta handel är det förstås nödvändigt att de två kan hitta 
varandra. Om sökandet lyckas och de två parterna hittar varandra bör de informera varandra 
om den möjlighet till handel som faktiskt finns.  
 
Förhandlings- och beslutskostnader 
Om det är fler intressenter måste villkoren för utbytet förhandlas och sedermera beslutas om. 
 
Övervakningskostnader 
Efter att de olika parterna beslutat att inleda handel måste båda lägga resurser på att se till att 
den andra parten följer de överenskommelser som gjorts. 
 
Transaktionsteorin går ut på att försöka knyta kostnader till särskilda aktiviteter. Utifrån 
denna information om hur mycket olika aktiviteter kostar skapas en möjlighet att rationellt 
kunna välja hur en aktivitet skall genomföras. Och närmare bestämt, i denna undersökning, 
försöka härleda varför valet gjorts att i vissa aktiviteter använda automatiserade 
handelsalgoritmer vid aktiehandel istället för en manuell hantering.  
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• Investeringsrelaterade transaktionskostnader utgörs främst av de 
kostnader som uppkommer i fasen mellan investeringsbeslutet och 
tidpunkten där ordern läggs ut på marknaden. 

Investeringsrelaterade kostnader 

• Handelsrelaterade transaktionskostnader utgör den största delen av 
de totala transaktionskostnaderna och består av de kostnader som 
uppstår under utförandet av själva ordern, det vill säga tiden 
mellan handeln startar och handeln slutar. Dessa kostnader går ej 
att eliminera helt men kan påverkas genom en väl vald 
handelsstrategi.  

Handelsrelaterade kostnader 

3.2 Transaktionskostnader inom den finansiella ekonomin 
Medan transaktionskostnader enkelt kan definieras som kostnad utöver en vara eller tjänsts 
pris som uppkommer i samband med försäljning kan transaktionskostnader inom den 
finansiella ekonomin närmast beskrivas som kostnaden att investera i den finansiella 
marknaden (Wang, 2003). Robert Kissel som är chef över analytiska produkter och 
aktiehandel på UBS menar att transaktionskostnader inom den finansiella ekonomin är de 
kostnader som uppkommer vid genomförandet av olika affärsbeslut (Kissel, 2006).  
 
Inom handel med värdepapper kan transaktionskostnaderna delas upp i två huvudkategorier 
(Kissel, 2006). Dessa kategorier är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av de transaktionskostnader som uppkommer vid handel med aktier är courtage. Courtaget 
är betalningen till den affärsbank som utför köp- eller säljordern och tas ofta ut som en 
procentsats eller ett fast pris för hela transaktionen (Kissel, 2006). Courtage varierar givetvis 
från företag till företag och vid mindre orders finns ofta ett minimicourtage. Denna typ av 
transaktionskostnad uppstår för privatkonsumenten eller den institutionella investeraren vid 
en köp- eller säljorder. Här strävar kunden efter ett så lågt courtage som möjligt för att 
minimera sin transaktionskostnad sett till den totala ordern. Detta påverkar givetvis även 
aktören på andra sidan i detta fall affärsbanken som skall utföra tjänsten åt kunden. Vid 
prispress blir affärsbanken tvungen att se över sina egna transaktionskostnader för att utföra 
ordern för att på sikt kunna vara så konkurrenskraftiga som möjligt gentemot kund.  
 
En annan vanlig transaktionskostnad är de olika avgifter och kostnader som främst drabbar 
affärsbanken. Dessa avgifter och kostnader kan till exempel bestå av kostnader för olika 
handelssystem, personalkostnader för de som sköter avstämningen samt för de mäklare som 
utför och övervakar de tusentals orders som läggs varje dag. Här kan lägre 
transaktionskostnader komma utav effektivisering som leder till minskad personal eller fler 
orders per mäklare. Just olika avgifter och kostnader för datorer, aktiemäklare och 
handelssystem kan härledas till de tidigare beskrivna sök- och informationskostnaderna som 
enkelt beskrivet uppkommer för att identifiera potentiella affärspartners (köpare och säljare) 
på marknaden.  
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Information Beslut om 
handel Orderläggning 

3.3 Transaktionskedjan 
De olika moment en aktör går igenom när denna ska handla i ett värdepapper kan liknas vid 
en transaktionskedja. Först kommer den information som ger upphov till beslut att handla i 
värdepapper. Efter det måste aktören bestämma sig för en strategi och en handelsplats för 
orderläggningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Information 
Information flödar hela tiden på värdepappersmarknaden och kan för enkelhetens skull delas 
upp i två kategorier, allmän information och värdepappersspecifik information.  
Den allmänna informationen påverkar många värdepapper och sprids i regel mycket snabbt. 
Informationen är så kallad makro-information vilket till exempel kan vara statistik om 
arbetslöshet, tillväst eller politiska beslut.  
Den värdepappersspecifika informationen resulterar ofta i en ny värdering av ett specifikt 
värdepapper. Den typen av information kan till exempel vara årsbokslut eller produktnyheter. 
(Niemeyer, 2000) Det finns forskning som visar att en aktörs överlevnad i det långa loppet 
beror på i vilken utsträckning de har förmåga att samla in information i en marknad med ett 
stort informationsflöde (Mailath & Sandroni, 2003). Förmågan att samla in exklusiv 
information är även den avgörande men då speciellt i en marknad med lågt informationsflöde 
(Mailath & Sandroni, 2003). 

3.3.2 Beslut om handel 
Med bakgrund av all den information som flödar fattar aktören beslut om att handla ett eller 
flera värdepapper. Om eller när ett beslut tas att handla blir nästa naturliga steg att bestämma 
vilket eller vilka värdepapper som ska köpas eller säljas. Genom olika aktörers beslut om att 
handla aggregeras och sammanförs alla olika aktörers information. Resultatet blir då en 
prisförändring och det är ofta i detta skede som en form av prisbildningsprocess har sitt 
ursprung. (Niemeyer, 2000) 

3.3.3 Orderläggning 

Orderläggningen kan organiseras på många olika sätt med formellt så är det bara 
medlemmarna på en handelsplats som har rätt att lägga in order i de orderbaserade systemen. 
Medlemmarna på en handelsplats är de olika företagen som utövar handel i värdepapper, ofta 
någon typ av affärsbank. I praktiken kan många aktörer lägga in en order på till exempel 
Stockholmsbörsen men de måste passera någon av de olika affärsbankerna först. (Niemeyer, 
2000) 
 
3.4 Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) 
EU:s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) trädde i kraft den 1:a november 
2007 som en del i ett försök att skapa en enhetlig finansiell marknad inom den Europeiska 
Unionen. De 30 medlemsstaterna i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som 
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MiFID påverkar hade innan införandet till stor del nationella regler för sina respektive 
finansiella marknader. MiFID är ett harmoniseringsdirektiv som skapar ett gemensamt 
regelverk för Europas värdepappersmarknader och en del i EU:s plan att skapa en inre 
marknad på bank-och finansområdet. En av de mer påtaglia konsekvenserna av regleringen är 
att alternativa handelsplatser tilläts driva handel i aktier som är noterade på en annan 
marknadsplats (primärmarknad). Enkelt sagt så avvecklades det då rådande börsmonopolet. 
En av huvudanledningarna till avregleringen var att EU ville effektivisera och 
konkurrensutsätta handeln i värdepapper och förhoppningen är att det på sikt skall leda till 
lägre handelsavgifter. (Mifidirective, 2011) 
 
I och med att införandet av MiFID har lett till alternativa handelsplatser har det resulterat i att 
transaktionerna har spritts ut mellan olika handelssystem. Detta ger en kraftig fragmentering 
av handeln vilket gör den svårare att överblicka. Därför har man i MiFID även ökat kraven på 
transparens i informationsflödena. En annan viktig del i direktivet är ett ökat skydd för 
sparare och investerare där tanken är att kunderna skall få bättre rådgivning och information 
inför sina beslut kring investeringar/placeringar (Mifidirective, 2011). I Sverige är det 
Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet och har bland annat som uppgift att se till att 
bestämmelserna i MiFID följs.  

3.4.1 Best execution och smart order routing   
Genom MiFiD infördes även kravet på best execution vilket innebär att en 
värdepappersmäklare, bank eller motsvarande måste utföra en affär på den marknadsplats 
eller de marknadsplatser där den kan genomföras stadigvarande med bästa resultat. Vid 
institutionell handel och stora orderposter skall därför intermediären söka igenom alla 
marknadsplatser för att sedan utföra affären på den marknadsplats där best execution kan 
genomföras. Forskare menar här att det kan finnas en fördel för de företag som använder 
handelsalgoritmer eftersom de kan genomföra en affär betydligt snabbare än ett manuellt 
system. (Johansson, 2012) 
 
Ett användningssätt som är vanligt bland institutionella investerare är så kallad smart order 
routing (routing) som innebär att algoritmerna anpassas till att styra varje order till bästa 
möjliga marknadsplats vid bäst tidpunkt. Den specifika algoritmen tar då hänsyn till pris, 
tidpunkt, marknadsplats och kvantitet vid utförandet av en köp- eller säljorder (Johansson, 
2012). Detta användningssätt syftar till att få bästa möjliga pris för aktien enligt 
bestämmelserna om best execution.  

3.5 Market Making 
En market maker är en aktör som har en skyldighet att ställa såväl köp-som säljpriser. 
Aktören har en sorts marknadsgarantifunktion för att se till att en viss aktie håller en marknad 
och uppfyller kraven på likvididet. Aktören erhåller givetvis en ersättning för detta som utgörs 
av skillnaden mellan vad han köper ett instrument för och vad han erhåller när han säljer det, 
det vill säga spreaden. En förutsättning för att en sådan funktion skall kunna upprätthållas är 
att skillnaden mellan köp-och säljkurser är tillräckligt stor för att det skall vara ekonomiskt 
försvarbart att ställa kurser. En förutsättning för detta är att market makern har en 
förlusttålighet för att tidvis klara förluster inom ramen för sin marknadsgarantifunktion. 
(Johansson, 2012) 
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3.6 Kostnadseffektivitet i teorin 
I en av de tidigare studierna i ämnet har Domowitz och Yegerman (2005) jämfört om det 
finns några prestandaskillnader i att handla med hjälp av handelsalgoritmer och att inte göra 
det. För att kunna undersöka vilket av alternativen som är det mest kostnadseffektiva, sett till 
investeringar och avkastning, har de två undersökt huruvida kostnaderna skiljer sig åt 
beroende på om det är köp- eller säljsidan som använder sig utav handelsalgoritmer, om 
volatiliteten på marknaden går att förutspå samt eventuella svårigheter att genomföra handel 
med de alternativa handelssätt som finns. Undersökningen visar resultat som tyder på att 
algoritmhandel är ett mer kostnadseffektivt sätt att handla med aktier jämfört med de 
alternativa handelssätten. I undersökningen bygger forskarna sin undersökningsmetod enbart 
på statistisk data och matematiska modeller vilket kan skilja sig från verkligenheten. 

3.7 Användning av valda teorier  
De teorier som hittills har tagits upp är ämnade att dels fungera som ett förtydligande för att 
göra det lättare för läsaren att förstå forskningsområdet och dels ska det belysa den forskning 
som hittills gjorts i ämnet och vad som är känt. Forskningen skall jag sedan jämföra med mina 
resultat och se vilka likheter och skillnader det finns och om jag kommer fram till samma 
resultat i de delar som är jämförbara.  
 
Teorin om transaktionskostnader är tänkt att förklara hur en affär kommer till och vidare 
varför företag väljer de organisations- och affärsmodeller som ger dem lägst 
transaktionskostnader och som är effektivast. De resterande delarna i detta avsnitt är närmast 
en beskrivning av företeelser inom aktiehandel och skall fungera som jämförelsematerial där 
tanken är att se om det råder några skillnader i utförande mellan manuell handel eller handel 
med algoritmer. I Domowitz och Yegerman (2005) undersökning om algoritmhandel är mer 
kostnadseffektivt jämfört med alternativa sätt saknar jag en praktisk förankring då deras 
studie enbart bygger på statistik och matematiska modeller. Det blir intressant att genom mina 
intervjuer se om även de undersökta företagen i praktiken kan se en kostnadseffektivisering 
genom användandet av handelsalgoritmer.  
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4.0 EMPIRI 
4.1 Företagsbeskrivningar  
Nedan följer en beskrivning av de företag som omfattas av studien. Detta för att ge läsaren en 
uppfattning om vilka företagen är samt dess storlek. 

4.1.1 Swedbank 
Swedbank hette tidigare Föreningssparbanken och var en hopslagning av Föreningsbanken 
och Sparbanken. År 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle byta namn till 
Swedbank. Banken har en lång historia i Sverige och den första Sparbanken bildades i 
Göteborg år 1820. (Swedbank, 2012) Antal anställda i Sverige är 8 960 och koncernen har en 
balansomslutning om 1 716 miljarder kronor (Svenska Bankföreningen, 2011).  

4.1.2 Svenska Handelsbanken 
Handelsbanken grundades år 1871 och har sitt ursprung i Stockholms Handelsbank. Efter 
diverse sammanslagningar och uppköp antogs år 1919 namnet Svenska Handelsbanken. Antal 
anställda i Sverige är 7 549 och koncernen har en balansomslutning om 2 154 miljarder 
kronor (Svenska Bankföreningen, 2011). 

4.1.3 Carnegie 

Carnegie grundades år 1803 med det dåvarande namnet Handelshuset D. Carnegie & Co AB 
och sysslade då med många olika verksamheter. Som ren investmentbank har Carnegie verkat 
sedan 1932 (Carnegie investment bank, 2012). Carnegie omsätter idag cirka 1,75 miljarder 
kronor och har cirka 800 anställda (Allabolag.se, 2012). 

4.2 Beskrivning av respondenter  
4.2.1 Claes-Urban Dackberg, Swedbank 
Claes-Urban Dackberg är Acting Head of Equity Trading and Quant på Swedbank Markets. 
Som chef över Swedbanks handelsavdelning har Claes-Urban Dackberg en övergripande 
blick över bankens användning av handelsalgoritmer. Han har tidigare arbetat på som Vice 
president på Stockholmsbörsen och Nasdaq OMX vilket gör att han även har en god överblick 
över branschen i stort. Ovanstående gör personen väldigt lämplig som respondent.  

4.2.2 Anonym, Handelsbanken 
Denna källa arbetar som handlare på Handelsbanken Capital Markets. De brukar som regel 
vilja vara anonyma i denna typ av undersökningar och så även i detta fall. Som handlare är 
personen väl insatt i användningen av handelsalgoritmer inom banken vilket gör personen 
lämplig som respondent.  

4.2.3 Gustaf Laurell, Carnegie 

Gustaf Laurell arbetar som handlare på investmentbanken Carnegie. Som handlare är han, likt 
handlaren på Handelsbanken, väl insatt i användningen av handelsalgoritmer och dess för- 
och nackdelar.  
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4.3 Redovisning av den empiriska datainsamlingen 
4.3.1 Intervju med Swedbank 
LC&I står för Large Corporations and Institutions och de har hand om aktiehandeln inom 
Swedbank. Claes-Urban Dackberg tar emot mig i receptionen och efter en kaffe sätter vi oss 
ned i ett konferensrum. Vi börjar prata om Swedbanks aktiehandel vilket leder oss in på 
företagets användning av algoritmer. Clas-Urban uppger att de använder algoritmer i sin 
vanliga handel samt routing. Med routing menas smart order routing vilket företrädesvis 
används för de institutionella kunderna och kundhandeln. Jag ber här om ett förtydligande vad 
Clas-Urban menar med den vanliga handeln och med det menas egentligen all övrig handel 
till exempel market making, derivathandel samt informationsinhämtning för att kunna ställa 
priser. Hur stor del av den totala handeln som sker med hjälp av algoritmer anser han dock 
vara svår att uppskatta då det varierar väldigt mycket.  
 
De fördelar som algoritmer har gentemot manuell handel uppger Clas-Urban främst vara 
effektiviteten. Effektivitet kan innebära många olika saker vilket jag också påpekar för 
respondenten och ber honom berätta mer ingående vad han menar med effektivitet. Dels 
handlar det om att avlasta mäklarna/handlarna och dels är det lättare att hämta in information 
för att ställa priser samt att man kan ställa priser i flera instrument samtidigt. Ett annat 
exempel på effektivitet är att market making nu är helt automatiserat vilket är betydligt mer 
kostnadseffektivt än tidigare när mäklare/handlare var inkopplade. Nackdelen med 
användningen av algoritmer är att sårbarheten ökar. Ju mer företaget gör sig beroende av 
teknik ju sårbarare blir företaget när något går sönder.  
 
Varför Swedbank har valt att låta utföra en allt större del av handeln helt eller delvis med 
hjälp av algoritmer istället för manuellt beror enligt Claes-Urban sammanfattningsvis på 
effektiviteten där kostnadseffektivitet är en viktig parameter. Kostnadseffektiviteten för 
algoritmer relativt manuell handel beror till stor del på att fler affärer kan utföras samtidigt 
och viss handel kan automatiseras helt. Vid helt automatiserad handel behövs då inte någon 
mäklare/handlare längre. Användningen av handelsalgoritmer tror Clas-Urban kommer att 
öka i framtiden men han poängterar att om likviditeten på marknaden fortsätter att bli sämre 
blir det svårare att använda sig utav algoritmer. I regel är det nämligen så berättar han att det 
är lättast att handla med algoritmer i likvida värdepapper. I övrigt är det dock svårt att säga en 
speciell typ av order som lämpar sig särskild att utföra med hjälp av algoritmer eller manuellt. 
Det beror helt på vad man vill åstadkomma med ordern avslutar Clas-Urban. 

4.3.2 Intervju med Handelsbanken 
Handelsbanken var både den lättaste och den svåraste respondenten att få till en intervju med. 
När jag ringde blev jag blev kopplad till olika personer hela tiden men när jag till slut kom rätt 
var det tack och lov mycket smidigt och enkelt att få till en tid för intervju. Handelsbanken 
har som policy att man är anonym i den här typen av undersökningar men intervjupersonen är 
en person som arbetar som mäklare/handlare på Handelsbanken och möter både den manuella 
och den algoritmiska handeln varje dag i sitt arbete. Denna intervju skedde via telefon då 
intervjupersonen helt enkelt inte hade tid att avsätta för ett möte.  
 
Intervjupersonen berättar att Handelsbanken använder algoritmer i värdepappershandeln och 
då främst i kundhandeln samt exekveringsalgoritmer. När jag ber personen att uppskatta hur 
stor del av deras totala handel som utförs med algoritmer får jag förklarat att först och främst 
måste man definiera vad man menar med en algoritm. Vid till exempel routing så måste man i 
princip använda sig utav algoritmer idag. Detta för att uppfylla kraven på att utföra en order 
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enligt best execution. I övrigt är det svårt att uppskatta användingen. Att användningen av 
algoritmer var mer eller mindre tvingande idag vid ”routing” fann jag intressant så jag ber 
intervjupersonen förklara mer. Eftersom MiFID kräver att intermediären utför en order enligt 
best execution klarar vi inte längre av att göra det manuellt säger intervjupersonen. En 
algoritm scannar av flera olika marknader samtidigt för att hitta var ordern kan utföras på 
bästa sätt, det går inte längre att göra manuellt, inte på bästa sätt i alla fall.  
 
Handelsbanken anser att fördelarna algoritmisk handel har gentemot manuell handel först och 
främst är att man kan bevaka flera olika marknader samtidigt och ändå ha en otrolig snabbhet 
i det man gör. Det blir ofta mindre slippage och mindre volatilitet än vid manuell handel. 
Nackdelarna menar Handensbanken kan vara svårigheten att bygga algoritmer som passar alla 
behov och situationer. Det finns även många dåligt konstruerade algoritmer som stjälper mer 
än det hjälper. Handelsbankens främsta orsaker till att låta utföra en allt större del av handeln 
med hjälp av algoritmer istället för manuellt grundar sig i att många av kunderna efterfrågar 
det och då vill vi erbjuda det. Kunderna vill ha en låg marknadspåverkan för att sänka sina 
transaktionskostnader. Effektiviteten är också en stor anledning. Eftersom det råder prispress 
på courtagen i branschen måste man bli kostnadseffektivare för att kunna konkurrera om 
kunderna. Kostnadseffektivare blir man genom att en viss handel kan utföras utan större 
inblandning av en mäklare/handlare, då behövs heller inte lika stor personalstyrka som 
tidigare. Antal affärer ökar också på grund utav automatiseringen. Även intervjupersonen på 
Handelsbanken spår att användningen av algoritmer kommer att öka i framtiden. Vidare 
svarar han att likvida aktier lämpar sig särskilt att handla med hjälp av algoritmer och i 
motsats så lämpar det sig att handla illikvida aktier manuellt. 

4.3.3 Intervju med Carnegie 
Intervjun med Gustav Laurell på Carnegie genomfördes, precis som den med Handelsbanken, 
per telefon på grund utav tidsbrist för respondenten. Liksom intervjupersonen på 
Handelsbanken arbetar även Gustav som handlare/mäklare vilket ger honom en mycket god 
inblick i både manuell samt algoritmisk handel med aktier. Inledningsvis berättar Gustav att 
Carnegie använder sig utav algoritmer i sin verksamhet. Både vid kundhandel samt 
institutionell handel. Carnegie vill dock inte uppge några företagsspecifika uppgifter varav 
han avböjer att svara på hur stor del av deras totala handel som sker med hjälp av algoritmer. 
Handelsalgoritmers fördelar gentemot manuell handel anser han vara dess förmåga att göra 
flera saker samtidigt. Han tar upp market making som ett exempel där han anser att algoritmer 
är ett måste idag för att kunna ställa priser på alla marknader och värdepapper som övervakas. 
Algoritmer är även betydligt mer kostnadseffektivt vid kundhandel. Han berättar att det kan 
vara väldigt kostsamt att ha en handlare/mäklare som övervakar orders manuellt. Nackdelen 
är dock att algoritmer kan vara felprogrammerade vilket kan gå väldigt fel.   
 
Varför Carnegie valt att utföra en allt större del av sin handel med hjälp av algoritmer istället 
för manuell handel beror främst på algoritmernas kostnadseffektivitet. Algoritmer erbjuder 
även möjligheten att handla opportunistiskt vilket är betydligt svårare med manuell handel. 
Algoritmernas kostnadseffektivitet relativt manuell handel utgörs främst av att det blir fler 
orders per handlare/mäklare eftersom automatiserad handel kan hantera en betydligt större 
mängd orders samtidigt än vad en handlare/mäklare kan. Kort sagt – fler affärer på mindre 
antal handlare/mäklare. Gustav tror liksom de andra respondenterna att användningen av 
algoritmer kommer att öka med tiden. Han anser liksom de andra att just likvida aktier med 
fördel handlas med hjälp av algoritmer. Orders som lämpar sig för manuell handel tycker 
Gustav kan vara större orders i illikvida aktier. Där kan en duktig handlare/mäklare lyckas 
bättre på grund av ett stort kontaktnät varav de kan utföra ordern utanför marknaden 
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4.4 Sammanfattning 
4.4.1 Användningen av handelsalgoritmer  
Användningen av handelsalgoritmer hos de tre respondenterna ter sig på papperet vara 
likartad. De använder sig alla utav algoritmer i den så kallade kundhandeln vilket innebär att 
när de utför köp- eller säljorders för sina kunders räkning så sker en del av den handeln med 
hjälp av handelsalgoritmer. Algoritmerna används även i andra sammanhang hos de olika 
företagen. Carnegie uppger att algoritmer även används inom den institutionella handeln som 
ofta kännetecknas av betydligt större kunder och orders. De två storbankerna Handelsbanken 
och Swedbank uppger att de också använder algoritmer när de utför så kallad routing vilket 
innebär att algoritmer söker av flertalet olika marknader för att bedöma var ordern kan utföras 
med bästa resultat enligt bestämmelserna om best execution. 
 
I hur stor del av den totala handeln respektive företag använder sig utav handelsalgoritmer 
tycktes vara svår att uppskatta. Graden av användning varierar beroende på handelssätt och ett 
samlat tal är svårt att uppge. Handelsbanken poängterade här att vid så kallad routing måste 
man idag i princip använda sig utav algoritmer för att uppfylla kravet på best execution. 
Carnegie avböjde att besvara denna fråga på grund utav att de inte ville uppge 
företagsspecifika siffror. Alla tre företagen bedömde att användningen skulle öka sett över en 
femårsperiod. Swedbank belyste att likviditeten på marknaden spelade en stor roll i frågan om 
ökad användning. Om likviditeten på marknaden blir sämre är det svårare att använda 
handelsalgoritmer. Det är nämligen just aktier som är likvida som lämpar sig bäst att handla 
med algoritmer. Att en aktie är likvid innebär att det är hög omsättning i aktien och att den 
således är lätt att handla i.  

4.4.2 Fördelar, nackdelar och transaktionskostnader 
Det finns givetvis många olika fördelar och nackdelar gällande användningen av algoritmer 
inom aktiehandel. De tre respondenterna lyfte enhälligt fram effektiviteten som en stor fördel 
tillsammans med datorns komparativa fördelar gentemot människan. Med handelsalgoritmer 
kan flera olika marknader bevakas samtidigt med en otrolig snabbhet. Det har också blivit 
lättare att samla information för att ställa priser i värdepapper och bankerna kan ställa priser i 
flera finansiella instrument samtidigt. Carnegie menar att vid till exempel market making är 
användningen av handelsalgoritmer ett måste för att kunna ställa priser eftersom det är så 
många marknader och värdepapper som övervakas samtidigt. Handelsbanken anser även att 
användningen av algoritmer ger mindre slippage och minde volatilitet. Slippage kan närmas 
beskrivas som skillnaden mellan den beräknade transaktionskostnaden för en order och den 
slutliga.  
 
En annan fördel är att användning av handelsalgoritmer till viss del kan avlasta mäklarna 
vilket gör att de kan fokusera på mer komplicerade affärer. Användningen resulterar även i att 
mycket av handeln kan automatiseras vilket gör att företagen kan minska ned på antalet 
mäklare. Market making till exempel är till stor del automatiserat idag och vid många raka 
orders behöver inte längre en mäklare sitta och övervaka ordern. Ytterligare en fördel, menar 
Carnegie, är att algoritmer erbjuder företagen möjligheten att handla opportunistiskt vilket är 
betydligt svårare med manuell handel. Ovan nämnda fördelar handlar i mångt och mycket om 
kostnadseffektivitet genom sänkta transaktionskostnader. Handelsalgoritmer ger 
affärsbankerna möjligheten att göra fler affärer på ett mindre antal mäklare. Detta leder i sin 
tur till lägre personalkostnader vilket ger en lägre transaktionskostnad per affär. Som tidigare 
nämnt leder användningen av algoritmer till att det så kallade slippage minskar i affärerna 
vilket även det leder till lägre transaktionskostnader. Varför är då låga transaktionskostnader 



Erik Eskelind   Algoritmisk handel 

   24 
 

viktigt för affärsbankerna? Dels leder ju lägre transaktionskostnader per affär till att 
intjäningen ökar. En annan fördel är en som bland annat Handelsbanken tar upp i intervjun. 
Vid kundhandel vill kunden sänka sina transaktionskostnader där affärsbankens courtage är 
en av dem. Vid ökad prispress på affärsbankernas courtage mot kund måste även 
affärsbankerna se över sina transaktionskostnader för att behålla intjäning trots sänkta 
courtage.  
 
Företagen i undersökningen tar även upp nackdelar med handelsalgoritmer där en är det ökade 
behovet av teknik. Ju mer beroende av teknik företagen är desto sårbarare blir de vid tekniska 
fel. Både Handelsbanken och Carnegie menar också att det finns många dåliga eller felaktigt 
konstruerade algoritmer vilka definitivt stjälper mer än de hjälper.  
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5.0 ANALYS  
5.1 Transaktionskostnader 
Ronald Coase menar i sina teorier om transaktionskostnader att företag har en tendens att 
välja den organisations- eller affärsmodell som ger lägst transaktionskostnader. Genom att 
försöka knyta kostnader till särskilda aktiviteter får företagen information om hur mycket 
olika aktiviteter kostar. Då skapas en möjlighet att rationellt kunna välja hur en aktivitet skall 
genomföras. Min undersökning visar att de undersökta företagens kanske största incitament 
för att öka användningen av algoritmer ligger i att det är mycket kostnadseffektivare relativt 
manuell handel. Algoritmer ger företagen möjlighet att göra fler affärer på ett mindre antal 
handlare/mäklare. Vissa delar av värdepappershandeln såsom market making visade sig vara 
helt automatiserad tack vare handelsalgoritmer. Delar av kundhandeln visade sig även den 
vara automatiserad och allt detta får givetvis konsekvenser för företagen i form fler affärer per 
mäklare. Genom att effektivisera handeln blir transaktionskostnader såsom courtage och 
personalkostnader lägre. Min undersökning styrker Coases teorier om transaktionskostnader 
som säger att företag har en tendens att gå mot den organisations- eller affärsmodell som ger 
lägst transaktionskostnader vilket verkar vara en stor anledning till att företagens användning 
av algoritmer ökar relativt den manuella handeln.  

5.2 Transaktionskedjan 
5.2.1 Information 
Information flödar hela tiden på värdepappersmarknaden och kan för enkelhetens skull delas 
upp i två kategorier, allmän information och värdepappersspecifik information. Information 
har sedan aktiemarknadens födelse varit en grundsten för investerare att basera sina 
investeringsbeslut på och affärsbankerna i min undersökning har alla uppgett algoritmernas 
komparativa fördel handel gällande insamling av information som en stor fördel gentemot 
manuell handel. Information som hämtas in används bland annat för att värdera och prissätta 
en mängd olika värdepapper. Det är främst den värdepappersspecifika informationen som 
algoritmerna använder men givetvis påverkas börsen i stort även av den allmänna 
informationen som flödar. Mailath och Sandroni (2003) menar i sin forskning att ett företags 
förmåga att samla in exklusiv information kan vara avgörande för deras framtid. Jag har dock 
inte kunnat styrka det i min undersökning då alla tre affärsbanker använde sig utav algoritmer 
för att samla in information för att värdera och prissätta värdepapper. Även om något av 
företagen inte använd algoritmer till detta är jag tveksam till att den typen av jämförelse hade 
rymts inom ramen för denna uppsats.  

5.2.2 Beslut om handel 
Med bakgrund av all den information som flödar fattar aktören beslut om att handla ett eller 
flera olika värdepapper. Om eller när ett beslut tas att handla blir nästa naturliga steg att 
bestämma vilket eller vilka värdepapper som ska köpas eller säljas. Besluten bakom om och 
vilka värdepapper som ska köpas eller säljas verkar inte ha påverkats nämnvärt beroende på 
om algoritmer eller manuell handel används. Däremot tittar företagen på vilket typ av aktie 
som ordern gäller, vad målsättningen är med ordern och om aktien är likvid eller illikvid. 
Besluten handlar huruvida aktien lämpar sig att handla med hjälp av algoritmer eller manuellt. 
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5.2.3 Orderläggning 
Teorin kring orderläggning på börsen är densamma oavsett om affärsbankerna handlar med 
hjälp av algoritmer eller manuellt. Dock så skiljer det sig en hel del i praktiken och särskilt 
tydligt är det gällande den så kallade kundhandeln. Där det tidigare var en handlare/mäklare 
som registrerade och bevakade orders sköts nu mycket automatiskt och många transaktioner 
sker utan inblandning av en handlare/mäklare överhuvudtaget. Bland annat Market Making är 
idag helt automatiserad och köp- och säljpriser ställs per automatik med hjälp av 
förprogrammerade algoritmer. 

5.3 MiFID Best execution och smart order routing 
Genom MiFID infördes krav på att en order måste utförs enligt best execution vilket innebär 
att en värdepappersmäklare, bank eller motsvarande måste utföra en affär på den 
marknadsplats eller de marknadsplatser där den kan genomföras stadigvarande med bästa 
resultat. Genom mina litteraturstudier inför denna uppsats har det framkommit att algoritmer 
kan ha en fördel relativt manuell handel vid utförandet av orders enligt best execution 
(Johansson, 2012). Detta för att de kan skanna av flera olika marknader samtidigt och 
betydligt snabbare en ett manuellt system. Någon som inte framkommit i tidigare forskning är 
att det ur företagens synpunkt i praktiken inte längre går att utföra en kundorder manuellt och 
samtidigt uppfylla kravet om best execution. Både Handelsbanken och Carnegie uppger att 
algoritmer och så kallad smart order routing är ett måste idag vid kundhandel. Algoritmernas 
fördelar i form av effektivitet, snabbhet och mångsidighet gör att det ej längre går att hävda att 
en order som utförts manuellt utförts enligt MiFIDs bestämmelser om best execution.  

5.4 Kostnadseffektivitet i teorin 

I en av de tidigare studierna i ämnet har Domowitz och Yegerman (2005) jämfört om det 
finns några prestandaskillnader i att handla med hjälp av handelsalgoritmer och att inte göra 
det. Undersökningen visar resultat som tyder på att algoritmhandel är ett mer 
kostnadseffektivt sätt att handla med aktier jämfört med de alternativa handelssätten. I 
undersökning bygger forskarna sin undersökningsmetod enbart på statistisk data och 
matematiska modeller vilket kan skilja sig från verkligenheten. Swedbank, Handelsbanken 
och Carnegie anser att en av de stora fördelarna med algoritmhandel är att handeln blir mer 
kostnadseffektiv. De lägre transaktionskostnader som kommer framförallt av ett minskat 
behov av mäklare och ett ökat antal affärer bidrar starkt till detta. Min undersökning både 
styrker samt kompletterar de slutsatser som Domowitz och Yegerman tidigare kommit fram 
till. Min undersökning baserar sig på hur och varför företagen i praktiken tillämpar 
handelsalgoritmer istället för att som Domowitz och Yegerman använda sig av statiskt 
underlag.  
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6.0 SLUTSATSER 
6.1 Slutsats 
Undersökningen visar att de aktuella företagens största anledningar att utföra en allt större del 
av sin aktiehandel med hjälp av handelsalgoritmer är att det är mer kostnadseffektivt än att 
utföra handel manuellt. En del av den handeln, till exempel market making, som tidigare 
utfördes av en handlare/mäklare kan nu helt automatiseras. Eftersom datorernas snabbhet 
även resulterar i att ett betydligt större antal orders kan genomföras blir antalet order per 
anställd handlare/mäklare betydligt fler än tidigare. Vid kundhandel är även en starkt 
bidragande orsak till ökningen av algoritmhandeln att kunderna efterfrågar den. Kunderna 
eftersträvar lägre transaktionskostnader vid stora orders vilket kräver att affärsbankerna kan 
erbjuda den efterfrågade tjänsten. Kundernas strävan efter låga transaktionskostnader ger även 
en prispress på courtaget. Eftersom courtaget är en del av affärsbankernas intäkter för 
kundhandeln kräver minskat courtage en mer kostnadseffektiv organisation.  
 
Syftet med denna undersökning är att få fram fördelarna med att handla värdepapper med 
algoriter relativt manuell handel. De största fördelarna visade sig vara: 
 

 
 
Eftersom företagen i undersökningen till stor del anger kostnadseffektivitet som en av de 
största fördelarna relativt manuell handel får det mig att tro att vi inte har sett slutet på den 
utveckling som vi ser idag. Jag tror att företagen fortsatt kommer att sträva efter en allt mer 
automatiserad handel för att ytterligare effektivisera sina handelsorganisationer. Teknikens 
utveckling visar heller inga tecken på att stanna av vilket i framtiden torde resultera i ökat 
antal användningsområden inom värdepappershandel.  

6.2 Självkritik 
Jag har använt mig av data som jag samlat in genom en ansikte-mot ansikte intervju samt vid 
två telefonintervjuer. Vid ansikte mot ansikte intervjun finns det en risk att jag som 
undersökare påverkar respondenten på olika sätt. Till exempel genom mitt kroppsspråk eller 
på vilket sätt jag ställer frågorna.  

• Lägre transaktionskostnader, fler affärer per mäklare och automatiserad 
handel gör att kostnadseffektiviteten gör det fördelaktigt att handla 
med hjälp av algoritmer relativt manuell handel. 

Kostnadseffektivitet 

• Algoritmers komparativa fördelar i form av snabbhet, mångsidighet 
och automatik gör det mer fördelaktigt, jämfört manuell hantering , att 
hämta in information för att värdera och ställa priser i olika  
värdepapper. 

Informationsinsamling 

• För att uppfylla MiFIDs krav om att kundorders måste utföras enligt 
bestämmelserna om best execution  är det i praktiken ett måste  idag att 
använda sig utav algoritmer och smart order routing. 

Best execution 
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Jag kan känna att jag kunde ha ansträngt mig mer för att formulera mig på ett så neutralt sätt 
som möjligt. Vid telefonintervjuerna finns det också en risk att respondenterna inte uppfattar 
frågorna på ett korrekt sätt. Den första intervjun som genomfördes var ansikte-mot ansikte 
intervju vilket resulterade i att jag ändå kände en säkerhet vid telefonintervjuerna att frågorna 
uppfattades korrekt. Detta för att jag ställt samma frågor vid den tidigare intervjun.  
 
För att ytterligare kunna generalisera utifrån min undersökning hade det varit önskvärt att ett 
större antal företag kunnat medverka. Tidsaspekten i denna undersökning gjorde att det inte 
var möjligt att inkludera fler företag än de som redan medverkat.  

6.3 Vidare forskning 
Det vore intressant med en fortsättning på undersökningen om företagens användning av 
algoritmer som visar i vilken utsträckning den allt mer datoriserade handeln gjort att 
handlare/mäklare blivit överflödiga. Med tanke på att kostnadseffektivitet varit en starkt 
bidragande orsak till den ökade användningen av handelsalgoritmer torde det ha resulterat i 
ett flertal handlare/mäklare fått lämna sina företag. 
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Bilaga 1 
Redovisning av den empiriska datainsamlingen 
 

 Använder ni er utav handelsalgoritmer på något vis i er 
tradingverksamhet och i så fall på vilket sätt? 

 
Swedbank: 
Swedbank använder sig utan handelsalgoritmer i den vanliga handeln samt ”routing”. 

 
Handelsbanken: 
Använder sig utav handelsalgoritmer i kundhandel samt exekveringsalgoritmer.  
 
Carnegie: Ja, i båda kundhandel samt institutionell handel. 

 
 

 Hur stor del av er totala trading utförs med hjälp av algoritmer? 
 

Swedbank: 
Det går inte att uppskatta, är väldigt varierat. 

 
Handelsbanken: 
Först måste man definiera vad man menar med en algoritm. Vid tillexempel ”routing” 
måste man i princip använda sig utav algoritmer för att utföra ”best execution”. I 
övrigt är det svårt att uppskatta.  
 
Carnegie:  
Carnegie vill inte uppge vilka företagsspecifika siffror. 

 
 

 Finns det några fördelar gentemot manuell trading i användningen av 
algoritmer? 

 
Swedbank: 
Den stora fördelen är effektiviteten samt att det är lättare att hämta information för att 
ställa priser. Man kan även ställa priser i flera instrument samtidigt.  
 
Handelsbanken: 
Den stora fördelen är att man kan bevaka flera marknader samtidigt och även ha en 
otrolig snabbhet i det man gör. Man får även mindre slippage och mindre volatilitet.  
 
Carnegie:  
Beror lite på i vilken syfte man använder algoritmer. Vid tillexempel Market Making 
är handelsalgoritmer ett måste för att kunna ställa priser eftersom det är så många 
marknader och värdepapper som övervakas samtidigt. Vid raka kundorders så kan det 
vara väldigt kostsamt att ha en mäklare som skall övervaka en order manuellt kontra 
att den övervakas och exekveras automatiskt med algoritmer.  
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 Finns det några nackdelar? 
 

Swedbank: 
Nackdelen är att ju mer teknik man använder sig utan ju sårbarare blir man ifall det 
blir ett tekniskt fel någonstans.  

 
Handelsbanken: 
Nackdelen är att det är svårt att bygga algoritmer som passar alla behov och 
situationer. Det finns även många dåligt konstruerade algoritmer som stjälper mer än 
de hjälper. 
 
Carnegie:  
Nackdelen är ju att en algoritm kan vara felprogrammerad vilket kan gå väldigt fel. 

 
 

 Vilka parametrar är det som lett till att ni har valt att låta utföra en viss 
del av er trading med handelsalgoritmer istället för att utföra de manuellt?  

 
Swedbank: 
Som tidigare nämnt är effektiviteten den stora fördelen. Dels så avlastas handlarna och 
man kan göra flera saker samtidigt. Det går även att automatisera Market Making. Det 
blir helt enkelt mer kostnadseffektivt!  

 
Handelsbanken: 
Många kunder efterfrågar det vilket gör att vi vill erbjuda det. Kunderna vill ha en låg 
market impact för att sänka transaktionskostnaden. Effektiviteten är också en 
anledning, eftersom det råder prispress på courtagen i branschen måste man bli 
kostnadseffektivare för att kunna konkurrera om kunderna. 
 
Carnegie:  
Att handla med hjälp av handelsalgoritmer är först och främst kostnadseffektivt när 
man arbetar med kundhandel. Sedan erbjuder algoritmer möjligheten att handla 
opportunistiskt vilket är betydlig svårare med manuell handel. 
 

 På vilket sätt är algoritmhandel kostnadseffektiv jämfört med manuell 
handel? 

 
Swedbank: 
Till stor del på grund utav att fler affärer kan utföras samtidigt. Eftersom viss handel 
kan ske automatiskt behövs det längre ingen handlare/mäklare som tar hand om den 
biten.  
 
Handelsbanken: 
Eftersom viss handel kan utföras utan större inblandning av en handlare/mäklare 
behövs det heller inte lika stor personalstyrka. Det blir även fler orders totalt på grund 
av automatiseringen. 
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Carnegie: 
Det blir helt enkelt fler orders per handlare/mäklare eftersom automatiserad handel 
kan hantera en väldigt stor mängd orders samtidigt kan man göra fler affärer på ett 
mindre antal handlare/mäklare. 
 

 
 Tror du att användningen av handelsalgoritmer kommer att öka eller 

minska de närmaste fem åren? 
 

Swedbank: 
Troligen kommer användningen att öka, men om likviditeten på marknaden blir sämre 
blir det svårare att använda sig utan handelsalgoritmer.  

 
Handelsbanken: 
Det är svårt att se att användningen skulle minska. 
 
Carnegie:  
Användningen kommer troligen att öka med tiden.  

 
 

 Är det någon typ av orders som lämpar sig särskilt att exekvera med hjälp 
av algoritmer? 

 
Swedbank: 
Det går inte att säga generellt, det beror helt på vad man vill åstadkomma med ordern. 
Däremot vid ”routing” så måste man använda sig utav handelsalgoritmer.  

 
Handelsbanken: 
Generellt så lämpar det sig att handla likvida aktier med algoritmer. 
 
Carnegie:  
Vid handel med likvida aktier används handelsalgoritmer fördelaktigt  

 
 

 Är det någon typ av orders som lämpar sig särskilt att exekvera manuellt?  
 

Swedbank: 
Se ovan 

 
Handelsbanken: 
I motsats till förra svaret så lämpar sig illikvida aktier att exekvera manuellt.  
 
Carnegie:  
Illikvida aktier är ofta svårt att handla med algoritmer. Större orders i illikvida aktier 
handlas med fördel med en duktig mäklare med många kontakter. Då kan mäklaren 
hitta köpare utanför marknaden.  

 


