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Sammanfattning 

Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? 

Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth 

Handledare: Bo Sjö 

Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans 

Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken 

påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. 

Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar 

olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. 

Metod:  Uppsatsen är baserad på en kvalitativ studie utförd med intervjurespondenter 

med varierande koppling till Stockholmsbörsen och den svenska 

finansmarknaden. 

Teori:  Uppsatsen utgår främst från tidigare forskning inom ämnet bestående av studier 

baserade på händelser och data från USA. Annan ekonomisk teori som 

presenteras i studien är adverse selection. 

Empiri:  Uppsatsen är bestående av sju semistrukturerade intervjuer med aktörer på 

finansmarknaden. Intervjuerna jämförs med tidigare inträffade händelser i USA 

för att diskutera möjliga slutsatser om flash-krascher på Stockholmsbörsen. 

Slutsats:  Studien kommer fram till att det är osannolikt att flash-krascher av den 

magnituden som inträffat i USA 6 maj 2010 inträffar på Stockholmsbörsen idag. 

Vidare så verkar flash-krascher inte ha särskilt stor påverkan på aktörer på 

Stockholmsbörsen, däremot kan det finnas en viss oros- och 

förtroendeproblematik kopplad till flash-krascher som bör tas på allvar. I studien 

av tidigare forskning finner vi intressanta teorier för hur flash-krascher kan 

förutses. Vi kan däremot inte dra några slutsatser kring dessa teorier kopplat till 

Stockholmsbörsen. 

Nyckelord:  Flash-krasch, Högfrekvenshandel, Algoritmisk Handel, Likviditet, 

Marknadsgarant. 



	

Abstract 

Title:  Flash crashes – a severe problem at Nasdaq OMX Stockholm? 

Authors:  Madelene Söderström & Sebastian Roth 

Advisor:  Bo Sjö 

Subject:  Bachelor thesis in finance 

Purpose:  The purpose of this study is to understand and critically examine the impact 

flash crashes might have on the market for securities at Nasdaq OMX 

Stockholm. Our goal is to provide a clearer view on how flash crashes affect the 

trade and the market participants. 

Method:  This thesis is a qualitative study based on interviews with respondents with 

different approach to both Nasdaq OMX Stockholm and the financial market in 

Sweden. 

Theory:  The thesis is based on earlier studies within the subject made from data and 

events from United States of America. Other economic theories that the thesis 

involve is adverse selection. 

Empirics:  The study is predicated around seven semi structured interviews with 

participants on the financial market in Sweden. The interviews are compared 

with the earlier events from USA to make for conclusions about flash crashes on 

Nasdaq OMX Stockholm. 

Conclusion:  We find that it is unlikely that a flash crash of the same magnitude as the May 6, 

2010 flash crash will occur on the Nasdaq OMX Stockholm exchange today. 

Furthermore, flash crashes appear to have little impact on the market 

participants at Nasdaq OMX Stockholm, though there may be concerns about 

trust issues following flash crashes that should be considered. While studying 

some of the earlier research we find interesting theories about ways to predict 

flash crashes before they have occurred, we can’t make any conclusions about 

these theories connected to Nasdaq OMX Stockholm though. 

Key words:  Flash Crash, High Frequency Trading, Algorithmic Trading, Liquidity, Market 

Maker. 
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1. Inledning 

Det har de senaste åren skett stora förändringar på den svenska värdepappersmarknad. 

Digitaliseringen har gjort att nästan alla kan köpa och sälja aktier hemma från soffan idag. 

Införandet av den europeiska regleringen Mifid år 2007 ökade tillgängligheten för svenska 

aktiehandlare på internationella marknader och digitaliseringen har givit utrymme för många 

nya digitala handelsplatser. Den ökade konkurrensen och den tekniska utvecklingen har gjort 

att marknaden blivit mer fragmenterad, även om handeln idag är mer lättillgänglig så har 

marknaden samtidigt blivit mer komplex. Förändringen, som fortsätter att ske snabbt, har 

också fört med sig nya hot och risker på marknaden som har resulterat i ett fortsatt omfattande 

regleringsarbete i Europa. 1 

Den 6 maj 2010 inträffade något på börsen i USA som fick stor uppmärksamhet. Det 

amerikanska börsindexet Dow Jones Industrial Avarage föll med mer än 9 procent för att på 

bara några minuter återvända till nästan samma nivåer som tidigare.2 Fenomenet kallas för en 

flash-krasch och var innan den 6 maj ett ganska okänt begrepp. Finansbranschen världen över 

fick den här dagen ett tydligt exempel på hur snabbt en flash-krasch kan orsaka stor skada. 

Dessutom var bristen på förståelse för fenomenet avsevärd vilket påverkade både förloppet 

och den process som följde dagarna efteråt. Det spekulerades länge kring vad det var som 

hade orsakat flash-kraschen och än idag råder en del skiljaktigheter kring delar av förloppet.3 

I efterskalvet av flash-kraschen blev högfrekvenshandel ett hett diskuterat ämne och Mikael 

Lewis släppte boken Flash boys 2014 som handlade om den snabba datoriserade handeln. 

Boken toppade de amerikanska boklistorna och högfrekvenshandeln hamnade ordentligt i 

hetluften. Mikael Lewis kritiserar de stora aktörerna på Wall Street som sysslar med 

högfrekvenshandel för bland annat marknadsmanipulation som kan leda till flash-krascher.4 

Boken delade in högfrekvenshandeln i två läger och har även den kritiserats för att sakna 

faktabelägg.  

 

                                                
1Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2010), s. 30 
2Ibid  
3SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) s.1-8 
4 Ross, A., Flash Boys by Michael Lewis – review, (2014)	
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Flash-kraschen den 6 maj 2010 i USA är på många sätt unik, inte minst för att den påverkade 

ett helt börsindex. Sverige har hittills klarat sig undan flash-krascher av den storleken men 

vad säger att det kommer att fortsätta vara så i framtiden? Mindre flash-krascher förekommer 

redan på Stockholmsbörsen och kanske är det just Stockholmsbörsen som står näst på tur.5 

Flash-krascher har skapat en viss oro som likt andra hot mot marknaden brukar lysa starkast 

när marknaden generellt sett presterar sämre. Delar av oron grundar sig i att flash-krascher har 

ansetts ge vissa aktörer på marknaden möjlighet till arbitragehandel. Svensk media har flera 

gånger rapporterat om flash-krascher och ofta beskrivs de som en effekt av den komplexa 

datoriserade handeln. Det målas upp som ett problem som växer i oroväckande snabb takt 

som staten helt saknar resurser till att reglera. Andra som fördjupat sig i ämnet menar att det 

är möjligt att algoritmer blir så avancerade att de börjat utveckla sig själva, vilket leder till att 

ingen egentligen förstår hur stor skadan kan bli.6 Den mediala rapporteringen av den typen 

som beskrivs ovan kan som sagt skapa stor oro. Många investeringar som görs på 

aktiemarknaden idag innefattar livsbesparingar och stora delar av människors ekonomiska 

framtid. Förtroendet för marknaden är därför fundamentalt för att marknaden ska fortsätta 

fungera.7 Vi ser därför en betydelse i att utveckla förståelsen för flash-krascher på 

värdepappersmarknaden i Sverige.     

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa 

har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien 

ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln 

i Sverige. 

 

 

 

                                                
5 Privata affärer, Flash crash i Essity, (2017) 
6 Melzer, J., Så fick robothandeln börserna att blixtkrascha, (2011) 
7 Finansinspektionen, FI och den finansiella stabiliteten, (u.å.)	



3	
	

1.2 Avgränsningar 

Värdepappersmarknaden omfattar även andra marknader än aktiemarknaden, handel med 

räntebärande instrument och derivatinstrument är några exempel på andra delar av 

värdepappersmarknaden. 8 Flash-krascher har dokumenterats på flera av 

värdepappersmarknaderna men i denna studie kommer intervjufrågorna att utgå från i 

huvudsak aktiemarknaden. Vi kommer trots detta att presentera exempel på flash-krascher 

som har dokumenterats på andra värdepapper än aktier för att få så många observationer av 

fenomenet som möjligt. Eftersom flash-krascher sker sällan anser vi att flera historiska 

händelser har relevans oavsett på vilken del av värdepappersmarknaden dessa förekommit. På 

grund av fåtalet studier inom området på den svenska aktiemarknaden har vi också valt att 

använda historiska exempel och data som baseras på utländska börser. 

Det finns olika marknadsplatser i Sverige där handel med värdepapper förekommer. Vi 

kommer att förklara dessa mer ingående senare i uppsatsen men det ska nämnas att vi endast 

kommer analysera en reglerad marknad. På andra marknadsplatser ställs det lägre krav på de 

listade bolagen.9 Detta är inte förenligt med studien då vi även avser att diskutera regleringar, 

det är dessutom svårare att hitta information om de oreglerade marknaderna. Det finns två 

reglerade börser i Sverige10 och vi har avgränsat studien till NASDAQ OMX Stockholm, som 

från och med nu kommer att kallas för Stockholmsbörsen i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

	
 

                                                
8Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2010) s.30 
9Avanza, Marknadsplatser, (u.å.) 
10Ibid	
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1.2.1 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna i arbetet är: 

1) Vad är det som generellt orsakar flash-krascher på börsen? 

2) Kan det som orsakar flash-krascher regleras eller förutses så att en flash-krasch kan 

undvikas eller minimeras? 

3) Kan flash-krascher av samma magnitud som den som inträffade i USA 6 maj 2010 också 

inträffa på Stockholmsbörsen? 

4) Är flash-krascher allvarliga för Stockholmsbörsens olika aktörer och för den svenska 

ekonomin i stort? 

Vi avser också att ge svar på hur regleringarna ser ut idag och hur den svenska 

aktiemarknadens uppbyggnad skiljer sig från den amerikanska och så också förutsättningarna 

för flash-krascher. Vi har också analyserat vad som orsakar flash-krascher.  
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1.3 Användbara begrepp 

Likviditet 

En grundläggande funktion på värdepappersmarknaden är att parterna ska kunna handla med 

varandra. Likviditet på en marknad definieras som möjligheten att genomföra en transaktion 

snabbt, med liten prispåverkan och till en rimlig kostnad. Likviditet, från en 

marknadssynpunkt, avgör med andra ord hur lätt respektive svårt det kan vara att genomföra 

en transaktion. Om likviditeten är låg kan handlare få problem med att utföra sin order och 

hantera sina risker. 11 

Volatilitet 

Volatilitet beskriver hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar, alltså 

prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar. Om tillgångens pris svänger mycket 

innebär detta hög volatilitet, tvärt om så innebär låg volatilitet att priset inte svänger mycket.12 

Spoofing 

Spoofing innebär att man lägger en order som inte är avsedd att gå till avslut. En person som 

har ett säljintresse lägger först köporder på olika nivåer för att ge intryck av att det finns ett 

köpintresse på aktien. Går kursen upp så säljer istället personen aktier och tar bort de 

köporder han tidigare lagt.13 

Quote stuffing 

En taktik där aktören ställer ut en stor mängd köp- eller säljorder på en tillgång för att sedan 

omgående plocka bort ordern. Det kan också skapa fördelar för handlare som använder 

snabba handelsalgoritmer,14 bland annat genom att handlaren får information om andra 

handlares positioner samtidigt som man döljer den egna strategin och gör andra 

handelsprogram långsammare.15 För de andra handlarna på marknaden så skapar quote 

stuffing en falsk indikation på likviditet i orderboken.16 

 

 

                                                
11 Finansinspektionen, Sårbarhetsindikatorer för likviditet, (2017) s.4 
12 Avanza, Vad visar volatilitet, (u.å) 
13 Bloomberg, Spoofing,(2017) 
14Nasdaq, Quote Stuffing, (u.å.) 
15Finansinspektionen, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, (2012) s.5 
16Egginton, Jared., Van Ness, Bonnie F., Van Ness, Robert A, Quote stuffing, (u.å.)	
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Stop Loss 

Stop loss är en funktion som gör det möjligt att automatiskt sälja eller köpa en aktie vid en 

viss kurs. Stop loss funktionen fungerar genom att en handlare första väljer en triggerkurs 

som aktiverar stop loss funktionen. Vanligast är det att stop loss funktionen skyddar mot en 

lång position och utlöses när priset faller till en bestämd kurs, men kan också användas vid 

korta positioner. När funktionen väl är utlöst har handlaren valt det pris som aktien skickas till 

marknaden med.17 

Spread 

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkursen. En stor spread kan innebära att det finns få 

aktörer som vill köpa och sälja tillgången i fråga, spreaden kan således ge viss information om 

en tillgångs likviditet. Traders kunde tidigare använda spreaden för att tjäna pengar, något 

som nu är svårare med algoritmhandel och mer likvida marknader. Traders som vill göra vinst 

på spreaden försöker förutse vart aktien är på väg i det korta perspektivet och följaktligen 

sälja på säljarnas nivå och köpa på köparnas nivå. 18 

Tick size 

Tick size avser den minsta möjliga prisskillnaden mellan två order i en orderbok, ungefär som 

lägsta tillåtna budhöjning på en auktion. Det är priset på aktien samt omsättningen aktien har 

som avgör vilken tick size ett värdepapper har. En aktie med låg omsättning har en större 

skillnad i tick size och även en högre spread. Tick sizen kan alltså ändras över tiden beroende 

på om aktiens kurs ökar eller minskar men även om omsättningen skulle stiga eller sjunka.19 

Stub quotes 

En stub quote är köp- eller säljorder på ett värdepapper där priset är satt så att det ligger långt 

ifrån det stundande marknadspriset. Detta görs för att ordern inte ska gå till avslut, en stub 

quote order kan till exempel erbjuda att köpa för 1 krona eller sälja för 1 000 000 kronor. 

Marknadsgaranter använder ofta denna funktion för att på pappret uppfylla kontraktet att 

tillhandahålla likviditet på en tillgång som denne inte aktivt vill handla med 20. Vi kommer att 

förklara marknadsgarantens funktion mer ingående senare i uppsatsen.  

 

                                                
17 Nordnet, Stop loss,(u-å.) 
18 Nordnetbloggen, Vad är orderdjup och spread?, (u.å.) 
19 Swedbank, Tick size – vad är det?, (2018)  
20 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) s.63 
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Cross-market trading  

En handelsstrategi där handlaren både lägger och exekverar order på flera olika marknader 

samtidigt. Den tekniska utvecklingen gör att denna typ av handel idag kan bedrivas på en 

mängd marknader och på en mängd tillgångar nästan exakt samtidigt i högfrekventa 

hastigheter.21 

Orderdjup 

Orderdjupet på en aktie som handlas visar hur många aktier som finns på olika prisnivåer och 

vilka dessa nivåer är. Vid elektronisk orderläggning visas orderboken för att handlaren ska se 

vilka order som för tillfället ligger och väntar på att matchas på olika prisnivåer. Orderdjupet 

fungerar också som en indikation på vilket håll marknaden är på väg på kort sikt.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Liberty Street Economics, High-Frequency cross-market trading in U.S treasury market, (2015) 
22 Nordnetbloggen, Vad är orderdjup och spread?, (u.å.) 	
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2. Bakgrund 
 
2.1 Marknadsstruktur 
 
Börsen kan liknas vid en auktionssajt för begagnade varor, men istället för att köpa gamla 

varor köper och säljer du ägarandelar i företag. Börsen kan med andra ord ses som en 

mötesplats mellan företagare och de som vill investera. Människor i allmänhet deltar inte 

direkt i handeln på börsen utan de skickar sina order till de auktoriserade mäklarna som 

bedriver handeln på Stockholmsbörsen. Precis som på andra marknader så styrs priset på 

tillgångar på börsen av utbud och efterfråga, ju fler som vill köpa tillgången i kombination 

med få som vill sälja ger ett högre pris. Företagen kan i viss mån påverka priset på tillgången 

när de introduceras för första gången. 23 

 

Den svenska handeln med värdepapper sker idag främst på Sveriges reglerade marknader, 

Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. De etablerade bolagen handlas på Nasdaq OMX 

Stockholm och de mindre tillväxtbolagen handlas på NGM Equity. Dessa två börser är 

reglerade och auktoriserade av Finansinspektionen. Det finns även möjlighet för mindre 

etablerade bolag att lista sina aktier på aktielistor som bland annat Aktietorget, Nordic MTF 

och First North. Investerare kan handla på dessa listor så länge investerarens bank eller 

mäklare har tillgång till dessa listor. De enklare handelsplattformarna kan ibland också kallas 

för MTF:er, som står för Multilateral Trading Facilities. Även dessa står under 

finansinspektionens tillsyn.24 Utöver dessa finns även den inofficiella listan som kallas för 

OTC-listan, där OTC står för Over The Counter. På OTC-listan sker inofficiell handel av 

värdepapper som inte finns i börsens handelssystem. 25 

 

Det finns även privata börser som går under namnet Dark pools, där institutionella investerare 

kan köpa och sälja stora volymer utan att några uppgifter om detta sprids till marknaden i 

stort. Dessa dark pools ger stora investerar möjligheten att handla med varandra utan risk att 

påverka marknaden på ofördelaktiga sätt gentemot investeraren 26. Affärsvärlden hänvisar till 

data från Thomson Reuters som visar att drygt 45 procent av de dagliga volymerna i Europa 

hanteras utanför börserna, bland annat i dark pools. 27  

                                                
23Nasdaq, Vad bestämmer priset på aktier,(u.å.) 
24 Avanza, Marknadsplatser, (u.å.) 
25 Bequoted, OTC-listan, (u.å.) 
26 IG, Dark pools, (u.å.) 
27 Affärsvärlden, Dark pool-handel stoppas i 54 svenska bolag, (2018)	
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2.2 Orderläggning 

Idag kan man själv enkelt lägga en order på nätet hos den nätmäklare man använder sig av. 

Man kan lägga en köp- eller säljorder när som helst egentligen men det är endast när 

marknaden är öppen som ordern skickas till handelsplatsen. 28 När man lägger en order så 

gäller den normalt sett endast en dag, går ordern inte till avslut under dagen så tas ordern bort 

från marknaden. I orderdjupet kan man få en indikation om vilket pris man bör lägga för att få 

ett avslut på ordern utefter information om vad köpare och säljare är villiga att betala eller 

sälja sina aktier för.29  

Vissa handlare använder mera avancerade strategier vid orderläggning, dit bland annat Fill or 

Kill och Fill and Kill kan räknas. Fill or Kill innebär att ordern går till avslut under 

förutsättning att hela ordern kan köpas eller säljas till den angivna kursen. Om hela ordern 

inte kan exekveras så tas den bort och inget avslut sker.30 Fill and Kill innebär att ordern fylls 

på med det antal värdepapper som matchar den angivna kursen, därefter makuleras resterande 

del av ordern direkt.31 

2.3 Marknadsgarant  

Under början av 2000-talet var det svårt att handla i vissa småbolag på Stockholmsbörsen på 

grund av bristen på dagliga köpare och säljare av småbolagens aktier. Likviditetsbristen kan 

skada förtroendet för en marknad då köpare av aktier i illikvida orderböcker inte vet om dessa 

aktier går att sälja i framtiden. Efter 2003 har det funnits en funktion i Sverige vars främsta 

uppgift är att säkerställa likviditeten på Stockholmsbörsen, även om det råder brist på köpare 

och säljare, funktionen kallas marknadsgaranti.32 

I Sverige finns det två benämningar på vad man i USA kallar för en market maker, 

Marknadsgarant och likviditetsgarant. I den här uppsatsen tänker vi hålla isär de två 

begreppen. Den främsta anledningen till det är för att förenkla förståelsen för hur aktörer som 

tillhandahåller likviditet på marknaden delvis hjälper andra aktörer genom att helt enkelt stå 

på motsatt sida i transaktionerna. Men att tillhandahålla likviditet är också en del i en strategi 

där aktören tjänar pengar på skillnaden mellan köp- och säljkursen. Denna strategi har innan 

                                                
28 Nordnet, Orderläggning, (u.å.)  
29 Avanza, Hur handlar man med aktier,(u.å.) 
30 Investopedia, Fill or kill – FOK, (u.å.) 
31 Avanza, Orderläggningsguide aktier, (u.å.) 
32 Blomberg, M., Börsens vita riddare räddar placerare, (2010)	
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Mifid II kunnat bedrivas med hjälp av högfrekvenshandel utan att man har varit en 

marknadsgarant i lagens mening. När vi i uppsatsen refererar till en sådan situation kommer 

vi att använda order likviditetsgarant. En marknadsgarant i den här uppsatsen är en aktör som 

tillhandahåller likviditet genom ett avtal med Stockholmsbörsen och företaget vars aktier man 

ansvarar för att göra likvida. Efter lagändringen som följde Mifid II kan man inte längre 

bedriva likviditetsgarantsstrategi utan att ett avtal inrättas och således räknas aktören som en 

marknadsgarant.33 Det krävs också att marknadsgaranten offentliggör information om 

transaktionerna för att underlätta övervakningen.34 

En marknadsgarant är följaktligen en aktör som ställer ut köp- och säljkurser på en marknad 

för att tillhandahålla löpande likviditet.35 Det innebär i praktiken att börshandlare erbjuds en 

säkerställd möjlighet till handel dagligen genom att marknadsgaranten ser till att det finns en 

viss volym på både köp- och säljsidan i de aktier som marknadsgaranten ansvarar för. Ofta 

betalar bolagen för denna garanti men marknadsgaranten kan som sagt också tjäna pengar på 

spreaden. 36 

Det finns lite regler och lagar för att både skydda och ställa krav på den som agerar 

marknadsgarant på börsen. En stor spread mellan köp- och säljkursen skulle öka vinsten på 

varje transaktion för marknadsgaranten. Marknadsgaranten har därför som uppgift att hålla en 

viss minsta spread mellan köp- och säljkurserna.37 Om klyftan mellan köp- och säljkursen 

max får vara 4 procent så ligger marknadsgaranten själv ute med en säljorder på 104 kr/aktie 

om aktien köps för 100 kronor. Även volymen som marknadsgaranten ska stå upp med är 

reglerad. Det ska finnas volym i orderboken under en stor del av tiden som marknaden är 

öppen, exakt hur stor del bestäms i avtalet, förutsatt att det råder normala 

marknadsförhållanden.38 Att volymen inte behöver garanteras hela handelsdagen kan skydda 

marknadsgaranten vid ovanliga kursrörelser, de kan då avsluta handeln ett tag för att hinna 

förstå varför marknaden beter sig som den gör. Hur många aktier som ska säkerställas 

likviditet varierar mellan olika bolag. För att hålla nere risken vill marknadsgaranten ofta stå 

med ett så litet aktielager som möjligt vid handelsdagens slut, helst inget alls. Om index rasar 

med 5 procent en dag är tanken att marknadsgaranten ska ställa upp med motsvarande storlek 

                                                
33 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 13, paragraf 1b 
34 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 8, paragraf 33 
35 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden,  kapitel 1, paragraf 4b, stycke 4 
36 Blomberg, M., Börsens vita riddare räddar placerare, (2010) 
37 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 13, paragraf 1b, stycke 1 
38 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden,  kapitel 8, paragraf 27, stycke 1 	
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som raset, något som kan innebär att marknadsgaranten sitter med en mängd aktier som denne 

sedan behöver avveckla. Marknadsgaranten tar betalt för risken vilket gör att de väldigt sällan 

ställer sig utanför handeln.39  

 

2.4 Algoritmhandel 

Algoritmhandel kan enkelt beskrivas som en datoriserad aktiehandel som styrs av 

förbestämda parametrar och instruktioner.40 Algoritmhandel står idag för en stor del av 

handeln på aktiemarknaden. Algoritmerna är konstruerade att utnyttja små förändringar i 

aktiekurserna, hitta arbitragemöjligheter och följa trender. Eftersom datorer reagerar snabbare 

än människor så kan de därför ta vara på dessa små förändringar som endast varar någon 

mikrosekund. Det som händer är att programvaran upptäcker prisrörelser på marknaden och 

med hjälp av datorkapaciteten och den höga hastigheten kan allt kortare rörelser utnyttjas. 

Genom sin hastighet kan datorerna även ta fram information om andra handlares positioner. 

Programmen lägger ut order på olika prisnivåer för att se vid vilket pris köpare och säljare 

svarar, på så sätt kan algoritmen kartlägga andra handlares positioner och ligga steget före.41 

Det finns lite olika typer av algoritmhandel där handelssystemet programmeras olika för att 

agera olika på marknaden. Exekveringsalgoritmer är vanligt förekommande vilket innebär att 

programmen köper och säljer aktier till det mest förmånliga priset. Programmen försöker 

förutse det mest förmånliga ögonblicket för att göra affär och bevakar vanligen flera olika 

börser och andra handelsplatser samtidigt.42 Högfrekvenshandel är en annan typ av 

algoritmhandel, där strategin istället bygger på hög hastighet och stora volymer.43  

 

 

 

                                                
39 Blomberg, M., Börsens vita riddare räddar placerare, Aktiespararna, (2010) 
40Finansinspektionen, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, (2012) s.6 
41 Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2009) s.29 
42 IT-ord, Exekveringsalgoritm, (u.å.) 
43 Aktiemäklare, Algoritmisk handel (Högfrekvenshandel) och artificiell intelligens inom aktieanalys,( u.å.) 
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2.4.1 Högfrekvenshandel 

En del av den algoritmiska handeln som sker idag är algoritmisk högfrekvenshandel. 

Högfrekvenshandel innebär att aktören via ett handelssystem hanterar data och signaler från 

marknaden med hög beräkningshastighet. Högfrekvenshandlaren kan därför skicka samt 

uppdatera ett stort antal order inom väldigt korta tidsperioder som ett resultat av den kvicka 

analysen. Högfrekvenshandel sker på samma sätt som vid vanlig algoritmisk handel via 

handelssystemet utan mänskliga ingrepp vid varje enskild order som läggs, genereras eller 

dirigeras. Den vanligaste strategin vid algoritmisk högfrekvenshandel innefattar att aktören 

fastställer och likviderar sina positioner inom en kort tidsram. Aktören har också vanligtvis en 

hög daglig portföljomsättning, högt intradagsförhållande mellan handel och order samt att 

handelsdagen avslutas med neutral eller så gott som neutral position. Om man jämför med 

aktiviteten som helhet på marknaden under dagen så hanterar högfrekvenshandlaren stora 

mängder meddelanden som utgörs av främst order, bud och annullering. Algoritmisk 

högfrekvenshandel bedrivs vanligtvis av aktörer som använder sitt eget kapital för att bedriva 

handeln. Man kan säga att högfrekvenshandeln är en ny teknik och ett mer avancerat verktyg 

för att bedriva traditionella strategier som arbitrage- och marknadsgarantstrategi, utan att vara 

en egen strategi.44   

 

Marknadsgarantstrategin som ofta bedrivs med hjälp av högfrekvenshandel idag har resulterat 

i nya regleringar på den svenska marknaden efter EU-direktivet Mifid II. Innan den nya 

svenska lagen räknades inte nödvändigtvis en högfrekvenshandlare som bidrog med likviditet 

via handelsstrategin som en marknadsgarant. Efter att lagen infördes 3 januari 2018 så ska 

högfrekvenshandlare som bedriver marknadsgarantstrategi också klassificeras som 

marknadsgarant i lagens mening och därför följa de lagar och regler som reglerar en 

marknadsgarant 45  

 

Många högfrekvenshandlare bedriver just marknadsgarantstrategier. Likt en traditionell 

marknadsgarant som inte bedrivs av en högfrekvenshandlare så fungerar strategin på samma 

sätt, med hastigheten som den stora skillnaden. Högfrekvenshandlaren tjänar också pengar på 

klyftan mellan köp- och säljkursen förutsatt att de kan kontrollera risken. Oftast ingår det inte 

i högfrekvenshandlarens strategi att spekulera i vilken riktning marknaden rör sig. 

                                                
44 Direktiv 2011/61/EU och 2002/92/EG. Marknaden för finansiella instrument, stycke 61 
45 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 8, paragraf 27, stycke 1,2,3	
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Högfrekvenshandlaren ställer istället ut både köp- och säljkurser för att maximera 

omsättningen på aktieinventarierna. Den typiska högfrekvenshandlande marknadsgaranten 

omsätter sitt lager flera gånger per dag vilket förklarar varför de står för en stor andel av 

handelsvolymen. Likt den traditionella marknadsgaranten vill högfrekvenshandlaren inte 

heller ha något stort lager i slutet av dagen. Den korta innehavsperioden kombinerat med ett 

litet lager i slutet av handelsdagen bidrar till att högfrekvenshandlaren kan verka med ett litet 

kapital i förhållande till handelsvolymen. Med hjälp av den höga hastigheten får 

högfrekvenshandlande marknadsgaranter också ett verktyg till att kontrollera risken i sina 

positioner. Att tillhandahålla likviditet med hjälp av högfrekvenshandel gör det enklare för 

marknadsgaranten att tjäna pengar på mycket små marginaler mellan köp- och säljkursen 

eftersom att volymen är så stor, många bäckar små så att säga.46  

 

Högfrekvenshandeln har blivit både kritiserad och lovordad de senaste åren. En del av 

lovorden har varit att högfrekvenshandeln bidrar med likviditet på marknaden och på så vis 

minskar klyftor mellan köp- och säljkurser och säkerställer utbud och efterfrågan.47 Kritiken 

brukar handla om att likviditeten är falsk då högfrekvenshandlaren avslutar pågående order 

innan andra aktörer har hunnit exekvera sin order. Högfrekvenshandeln har också kritiserats 

för att potentiellt hota marknaden genom komplexiteten i handelssystemen och att denna 

komplexiteten ökar risken för marknadsmissbruk.48 Finansinspektionen gjorde en 

kartläggning av högfrekvenshandeln 2012 där hela 22 av 24 tillfrågade marknadsaktörer 

tyckte att högfrekvenshandel bidrog med osunda handelsmönster. Spoofing och quote stuffing 

var några av de strategier som marknadsaktörerna pekade på.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 O`Hara, Lopez de Prado & Easley, The Microstructure of the ”Flash-Crash”, In the Journal of Portfolio 
Management, (2011). 
47Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2010) s.33 
48 Finansinspektionen, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, (2012) s.3 
49 Finansinspektionen, Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel, (2012) s.5	
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2.5 Flash-krasch 
I den här uppsatsen har vi valt att definiera en flash-krasch på följande vis; 

”En flash-krasch är en snabb och kraftig rörelse i priset på en tillgång eller marknad inom en 

kort tidsperiod. Den snabba prisrörelsen följs av en snabb återhämtningsfas.”  

Definitionen har utrymme för att priset kan röra sig både upp och ner. Vi gör inte heller någon 

ansträngning i att definiera en kort tidsperiod då tidshorisonten på de flash-krascher som har 

dokumenterats varierar. Vanligtvis sker hela förloppet på några minuter men det kan gå ännu 

fortare.  

2.5.1 Mini flash-krasch 

Stockholmsbörsen har inte drabbats av någon flash-krasch av den kalibern som inträffade 6 

maj 2010 i USA. Däremot inträffar flash-krascher ibland i enstaka värdepapper utan att ha 

någon stor påverkan på andra värdepapper på samma marknad. Dessa något mindre flash-

krascher brukar logiskt nog kallas för mini flash-krascher.50 En mini flash-krasch definieras 

på samma sätt som vi definierar en flash-krasch, med skillnaden att den endast påverkar ett 

värdepapper. Denna typ av flash-krascher har en tendens att gå ännu snabbare än den 

”vanliga” flash-kraschen.51 Även om mini flash-krascher är över fort så kan det få 

ekonomiska konsekvenser för investerare, via bland annat Stop loss order som exekveras.52 

Den 30 oktober 2017 inträffade en mini flash-krasch på Stockholmsbörsen. Det var 

hygienföretaget Essity vars aktie rasade från 245 kronor till som lägst 223 kronor. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
50 Munk, A., Bayraktar, E., Opinion: The stock market has about 12 mini flash crasches a day – and we can’t 
prevent them, Marketwatch, (2017) 
51 Privata affärer, ”Flash crash” i Essity, (2017) 
52 Pugliano, J., Flash crash – Hazard of stop loss orders, Investablewealth, (2015) 
53 Privata affärer, Flash crash i Essity, (2017)	
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2.5.2 Flash-kraschen – 6 maj 2010 

Den 6 maj 2010 inträffade den hittills mest omfattande och extraordinära flash-kraschen 

sedan 1930-talet i USA.54 De stora amerikanska indexen på både terminsmarknaden och 

aktiemarknaden upplevde en ovanligt snabb nedgång samt återhämtning. Från att redan ha 

varit nere över 4 procent från nivån de stängde på dagen innan så föll de hastigt ytterligare 5–

6 procent för att sedan återhämta sig nästan lika fort. Utöver indexen så gjordes över 20 000 

transaktioner på mer än 3000 värdepapper på nivåer över 60 procent från de priser 

värdepappren handlades för på bara minuter innan. Många av dessa transaktioner gjordes på 

priser så låga som under en cent till priser uppemot 100 000 dollar innan värdepapperna 

stabiliserades kring sina tidigare nivåer. Efter turbulensen under dagen så återhämtade sig 

drabbade terminskontrakt och stora index för att stänga på förluster omkring 3 procent.55 

För att förstå vad det var som hände den 6:e maj 2010 så bör det nämnas att det var en 

ovanligt turbulent dag redan från början. Oroligheter kring skuldkrisen i Europa präglade 

öppningen på marknaderna i USA och trycket ökade på positioner för att riskreducera 

osäkerheterna kring grekiska statsobligationer. Runt 1 p.m. började Euron falla mot både U.S 

dollar och Japansk Yen och osäkerheten på marknaden speglades redan av en ökning i 

prisvolatiliteten på flera enskilda värdepapper. Denna ökning resulterade i att antalet 

handelsstopp som utlöstes på enstaka värdepapper som handlades på NYSE började öka över 

normala nivåer.56 

Vid 2:30 p.m. hade S&P 500 volatility index, även kallat VIX, redan ökat med 22,5 procent i 

jämförelse med nivån på indexet vid dagens öppning. Obligationsräntan på 10-åriga 

amerikanska statsskuldväxlar började falla och säljtrycket hade vid den här tidpunkten pressat 

ner Dow Jones Industrial Avarage med ca 2,5 procent. Det började nu också bli ett tydligt 

likviditetsunderskott på köpsidan i de två mest handlade indexinstrumenten på 

terminsmarknaden samt aktiemarknaden, E-Mini S&P 500 terminskontrakt och S&P 500 

SPDR börshandlade fonder.57 Vi kommer vidare att kalla instrumenten för E-Mini kontrakt 

                                                
54Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2010) s.33 
55 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) s.1-8	
56 Ibid s.1-8 
57 Ibid s.1-8 
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respektive SPY. Likviditeten i E-Mini kontrakten hade minskat med ungefär 55 procent och i 

SPY med ungefär 20 procent, även andra värdepapper hade en tydlig nedgång i likviditeten.58 

2:32 p.m. lades, via ett säljprogram, en säljorder på totalt 75 000 E-Mini kontrakt som en 

hedge till en redan innehavd position. Investeraren valde att sälja ordern via en säljalgoritm 

som var programmerad att mata ut kontrakten på marknaden med en exekveringsfrekvens satt 

till 9 procent av volymen som handlades minuten innan. Exekveringsalgoritmen tog varken 

hänsyn till tid eller pris. En lika stor säljorder på samma värdepapper lades tidigare samma år, 

den gången kombinerades manuell orderläggning med ett flertal säljalgoritmer som tog 

hänsyn till både volym, tid och pris. Vid det tidigare tillfället tog det mer än fem timmar för 

alla de 75 000 kontrakten att nå marknaden. Att säljalgoritmen som användes den 6 maj 

endast tog hänsyn till volym i kombination med att marknaden redan var osäker och volatil 

resulterade i att säljprogrammet värksälldes på bara 20 minuter.59 

Det enorma säljtrycket på E-Mini kontrakten besvarades snabbt av högfrekvenshandlare, 

andra marknadsgaranter och investerare på terminsmarknaden. Cross-market traders började 

även flytta säljtrycket på terminsmarknaden till aktiemarknaden genom att köpa E-Mini 

kontrakt och samtidigt sälja olika värdepapper som ingår i S&P 500 Index, till exempel SPY. 

Troligtvis var de högfrekvenshandlare som snabbt köpte upp de första kontrakten som gavs ut 

av säljalgoritmen, vilket medförde att högfrekvenshandlarna byggde upp tillfälligt långa 

positioner, sammanlagt ca 3 300 långa positioner netto i E-mini kontrakten. 

Högfrekvenshandelns elementära handelsstrategi bygger på att handla med stora volymer utan 

att hålla speciellt många kontrakt i någon positionsriktning. Under tre minuter, mellan 2:41 

p.m. och 2:44 p.m., såldes runt 2 000 kontrakt av högfrekvenshandlarna för att minska sina 

långa positioner samtidigt som de svarade för 33 procent av den totala volymen som 

handlades. I takt med att volymen ökade svarade säljalgoritmen med att öka antalet kontrakt 

som ställdes ut på marknaden, trots att de redan utställda kontrakten eventuellt inte hade 

avslutats ännu.60  

Högfrekvenshandlarna, säljalgoritmen och andra marknadsaktörer hade nu pressat ner priset 

på E-Mini kontrakten med ungefär 3 procent på bara fyra minuter. Priset på SPY var också 

ner med 3 procent till följd av att cross-market traders samtidigt sålde stora volymer på 

                                                
58 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) s.1-8 
59 Ibid s.1-8	
60 Ibid s.1-8 
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aktiemarknaden. Den fortsatta bristen på köpsidan resulterade i en handel mellan 

högfrekvenshandlarna som mellan 2:45:13 and 2:45:27 köpte och sålde 27 000 kontrakt 

mellan varandra. Av dessa 27 000 transaktioner var endast 200 transaktioner nya kontrakt, 

samma positioner kastades fram och tillbaka som en varm potatis.61 

Runt 2:45 p.m. hade likviditeten på både aktiemarknaden och i E-mini kontrakten påverkats 

märkbart. Köpsidan i E-mini kontrakten hade nu tappat mer än 99 procent av likviditeten från 

morgonen samma dag. Priset gick ner med ytterligare 1,7 procent på 15 sekunder och hade nu 

från 2:41 p.m. till 2:45:27 p.m. rasat mer än 5 procent. Den snabba rörelsen i priset gjorde att 

aktörerna som vanligtvis tillhandahåller likviditet nu antingen inte kunde eller ville göra 

köpsidan mer likvid som i sin tur ytterligare ökade farten på prisnedgången. SPY var ner med 

över 6 procent vid samma tidpunkt som ett resultat av cross-market trading. Köpsidan på 

både SPY och E-mini kontrakten var ordentligt tömd på likviditet vid 2:45:27 p.m. och 

2:45:28 p.m. utlöstes en stopfunktion på Chicago Mercantile Exchange som pausade handeln 

av E-Mini kontrakt i fem sekunder för att förhindra ytterligare prisnedgång. Säljtrycket 

minskade samtidigt som köpsidan ökade och när handeln återupptogs efter fem sekunder var 

priset stabilt och priset på E-mini kontrakten började återhämta sig följt av priset på SPY. 

Priset ökade snabbt på båda tillgångarna samtidigt som säljalgoritmen fortsatte sitt 

säljprogram till 2:51 p.m.62 

Runt 2:45 p.m. pausades flertalet handelssystem som användes av likviditetsgaranter på 

aktiemarknaden som ett resultat av prisfallet på E-Mini kontrakten och SPY. Under den korta 

pausen var aktörerna tvungna att fatta snabba beslut och riskbedömningar kring den fortsatta 

handeln. Några marknadsgaranter ökade avstånden mellan köp och sälj-kursen på sina stub 

quotes, minskade likviditeten eller lämnade marknaden helt. Medans volymerna ökade på 

aktiemarknaden handlade högfrekvenshandlarna ännu mer och var tillsammans med de flesta 

aktörerna på den fallande marknaden nettosäljare vid den här tidpunkten. Flera 

marknadsgaranter på OTC-listorna som vanligtvis köper och säljer kundernas order utanför de 

reglerade marknaderna började omfördela sina order till de reglerade marknaderna. Prisfallet 

på individuella värdepapper fortsatte även efter 2:45 p.m. trots att priserna började återhämta 

sig på E-Mini kontrakten och SPY. Stop loss funktioner utlöstes även på några av dessa 

värdepapper i samband med prisfallen. Trots att ungefär 98 procent av aktierna som handlades 

                                                
61 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) s.1-8 
62 Ibid s.1-8	
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mellan 2:40 p.m. och 3:00 p.m. exekverades på priser inom 10 procent av värdet 2:40 p.m. så 

försvann likviditeten helt på andra värdepapper som därför handlades till priser så lågt som en 

cent upp till 100 000 dollar. Transaktionerna som skedde på nivåer långt ifrån sitt 

marknadsvärde var ett resultat av stub quotes som placerats ut av marknadsgaranterna.63 

Efter att aktörerna på marknaden fick tid att reagera på prisrubbningarna efter pauserna i 

handelsprogrammen började även aktiemarknaden återhämta sig och intresset på både köp- 

och säljsidan ökade. Vid ungefär 3:00 p.m. hade de flesta värdepapperna stabiliserats och 

handlades nu till normala värden. Över 20 000 transaktioner på mer än 300 värdepapper och 

indexfonder hade avslutats 60 procent ifrån sina värden vid 2:40 p.m. under de 20 minuter 

fram till 3:00 p.m. Efter att marknaden stängde den 6 maj 2010 beslutade handelsplatserna 

tillsammans med FINRA att annullera alla dem transaktionerna.64 

 

 

 

 

 

Figur 2: Dow Jones Industrial Average 6 maj 2010 (11:00 a.m. – 4:00 p.m.)65 

 

 

 

 

                                                
63 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2010) 
64Finansinspektionen, Risker i det finansiella systemet, (2010) s.33	
65 CNN, The DJIA on May 6th, 2010 (2016)	
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2.5.3 Tekniska problem hos Knight Capital Group 

Knight Capital Group blev 1997 den största marknadsgaranten på NYSE aktier. I början av 

2000-talet lanserade Knight Capital Group sin första högfrekvenshandlande algoritm som 

döptes till Power Peg. Varje sekund kunde algoritmen skicka tusentals köp- och säljordrar till 

de olika börserna. Algoritmen styrdes av en flaggning i Knight Capitals datasystem som 

talade om när det fanns en stor mottagen order, när flaggan var uppe tolkade algoritmen detta 

som att en stor order var pågående och distribuerade därför ut mindre order på marknaderna.66 

Knight Capital Group fortsatte utveckla handelsteknologin och man lanserade ett nytt 

handelssystem som döptes till Smart Market Access Routing System, eller SMARS. Precis 

som föregångaren Power Peg var SMARS utformat för att ta emot en stor order för att sedan 

skicka ut mindre order på olika externa handelsplattformar. SMARS kunde exekvera 2 

miljoner order per sekund vilket gjorde att Power Peg togs helt ur bruk 2003. Däremot tog 

man aldrig bort Power Peg helt från servrarna.67 

I juli 2012 gjordes en regeländring på NYSE som krävde att SMARS behövde uppdateras för 

att hantera de nya förhållanden på marknaden. Det uppdaterade Programmet installerades 31 

juli men utav någon anledning laddades programmet upp på bara sju av företagets totalt åtta 

servrar, någonting som skulle få förödande konsekvenser.68 

Klockan 8:00 nästa morgon började SMARS hantera inkommande order. Ganska omgående 

började handelsprogrammet skicka ut automatiska felmeddelanden till de anställde som 

informerade om att Power Peg var avstängd. Vilket uppfattades som märkligt då Power Peg 

hade varit avstängd i nio år. Programmerarna på Knight Capital hade återanvänt den gamla 

flaggningsfunktionen till den nya uppdateringen vilket hade startat igång Power Peg igen. 212 

stycken order hade inkommit till den åttonde servern där SMARS inte var installerat och 

Power Peg hanterade dessa som huvudordrar genom att dela upp orderna och skicka dem 

vidare till marknaderna. Så länge flaggan var uppe fortsatte Power Peg att handla. När det inte 

fanns någonting som kunde stänga av flaggningsfunktionen då programmet egentligen inte 

var igång så fortsatta processen. Algoritmen köpte och sålde 140 NYSE aktier och 

börshandlade fonder och exekverade 2 400 transaktioner per minut. Det dröjde inte länge 

innan andra aktörer på marknaden förstod att något var fel, under den första minuten som 

                                                
66 Skyrm, Scott E.d., How Power Peg brought down a Knight, (2014) 
67 Ibid 
68 Ibid	
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marknaden var öppen var volymen ca 12 procent högre än i vanliga fall. Handelsstoppen 

utlöstes inte då prisrörelserna var precis under de 10 procent som handelsstoppen reagerade 

på. 9:34 a.m. noterade teknikerna på NYSE att den stora volymen kunde spåras tillbaka till 

Knight Capital Group, 20 procent av hela handelsvolymen på NYSE kom nämligen från 

Knight Capital vid den här tidpunkten. 69 

Efter att medarbetarna på NYSE fick tag i Knight Capitals CIO beslutade IT teknikerna att 

man skulle stänga av SMARS, då man anade att problemet kom med den nya uppdateringen. 

Tyvärr var detta det värsta de kunde ha gjort då Power Peg nu hoppade över på alla åtta 

servrar för att fylla tomrummet från SMARS, Power Peg handlade nu alltså på alla åtta 

servrar samtidigt. Inte förrän 9:58 a.m. lyckades programmerarna lokalisera problemet och 

Power peg stängdes ner. Handeln slutade men Power Peg hade gjort otrolig skada under de 28 

minuter algoritmen var aktiv. Algoritmen hade hanterat ca 4 miljoner transaktioner i 154 

bolag och totalt 397 miljoner aktier. Algoritmen hade gjort förluster på omkring 440 miljoner 

dollar. 70 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger primärt på en kvalitativ studie via utvalda intervjurespondenter med 

olika bakgrund och yrkesmässig roll på finansmarknaden. Att dessa personer har olika 

kopplingar till den svenska finansmarknaden ger flera subjektiva synvinklar på flash-krascher 

på Stockholmsbörsen. Vi har också valt att använda befintlig forskning på området, all 

tidigare forskning som används är baserad på den amerikanska finansmarknaden. 

Diskussionen underbygger den information och de tankar som intervjupersonerna har delat 

med sig av kopplat till den tidigare forskning samt teorier som presenteras i den teoretiska 

referensramen. De respondenter som har intervjuats arbetar på Pan Capital, Alecta, AMF, 

Aktieinvest, NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och Finansinspektionen. Vi har också valt att 

intervjua en daytrader. 

Urval 

Motivet till valet av respondenter bygger på vårat eget antagande om respondentens kunskap 

inom vissa områden på aktiemarknaden baserat på den yrkesmässiga rollen. Med den 

utgångspunkten har vi valt att intervjua: 

· Cleas-Henrik Julander, VD och medgrundare i Pan Capital. 

· Staffan Ström, trygghetsekonom på Alecta. 

· Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF. 

· Mikael Näslund, vice VD och CFO på Aktieinvest. 

· Christer Westberg, Senior Surveillance Specialist, på NASDAQ Stockholmsbörsen. 

· Klas Granlund, Avdelningschef på avdelningen för marknadsanalys på Finansinspektionen. 

· Patricia Hjärtner, Daytrader och ägare av bloggen ”Tradingmamman”. 
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3.2 Metoddiskussion 

Den tidigare forskningen som har bedrivits i USA på fenomenet flash-krascher rör bland 

annat huruvida analysverktyg kan användas för att förutse flash-krascher.71 Det har också 

gjorts utredningar på vad det var som orsakade flash-kraschen den 6 maj 2010.72 Forskning 

inom området flash-krascher som bedrivits utifrån den svenska marknaden är näst intill 

obefintlig. Vi anser därför att intervjuer med de som arbetar dagligen på finansmarknaden i 

Sverige är det bästa tillvägagångsättet. Med hjälp av forskning från USA som komplement 

hoppas vi att studien får ytterligare relevans om vi också förstår skillnader och likheter mellan 

marknaderna. Det finns få dokumenterade flash-krascher på Stockholmsbörsen och vi ser 

därför ingen anledning att analysera fenomenet kvantitativt. Mycket av den tidigare 

forskningen är baserad på observationer från flash-kraschen 2010, forskning på så kallade 

mini flash-krascher på enstaka värdepapper har vi inte hittat någon. Då en del av 

frågeställningen kräver att vi jämför Stockholmsbörsen med börsen i USA anser vi att 

kombinationen mellan tidigare amerikansk forskning och intervjuer från Sverige ger en bra 

utgångspunkt till en intressant diskussion.    

De flesta intervjuerna har skett genom att vi har träffat respondenterna, vilket initialt var 

tanken. Tyvärr gick inte ett möte med alla respondenter att genomföra av olika anledningar, 

vilket har gjort att vi har intervjuat två personer på annat vis. Dan Adolphson Björck har 

intervjuats via mail och Klas Granlund har intervjuats på telefon. Vi skickade frågorna i 

förväg till de respondenter som bad om det, till de som inte har utryckt den önskan har vi inte 

skickat frågorna i förväg. Som utgångspunkt ville vi ha semi-strukturerade intervjuer för att 

öppna för diskussion med respondenten. Förhoppningen var att inte missa viktig information 

samt egna åsikter hos respondenterna på grund av att frågorna ställts på ett felaktigt sätt. Vi 

har också anpassat frågorna till varje respondent och ställt följdfrågor löpande under 

intervjun. Frågorna har anpassats baserat på respondentens nuvarande yrkesmässiga roll, vi 

har också försökt att styra intervjuerna under samtalets gång om vi har uppfattat respondenten 

som extra kunnig inom något delområde. Några av respondenterna har delat med sig av egna 

åsikter men också indirekta åsikter från organisationen där respondenten arbetar. 

Intervjufrågorna konstruerades på ett sätt som vi ansåg var lämpligt för att besvara 

frågeställningen som presenterats tidigare i uppsatsen. Alla respondenter har däremot fått 

                                                
71 O`Hara, Lopez de Prado & Easley, The Microstructure of the ”Flash-Crash, (2011) 
72 SEC, Findings regarding the market events of may 6 2010, (2011) s. 1-8	
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samma huvudfrågor, främst för att kunna jämföra de olika svaren i diskussionen när 

frågeställning (1) och (3) har besvarats. Vi ansåg också at det var viktigt att ha några 

jämförbara frågor för att se om det fanns några skillnader i respondenternas generella 

inställning till flash-krascher.  

För att besvara frågeställning (2) och (4) valde vi att lägga till frågor som var mer specifika 

för varje enskild respondent för att ta tillvara på respondentens yrkesmässiga expertis inom 

olika områden. Vid intervjun med Christer Westberg och Klas Granlund valde vi att utveckla 

frågeställningarna kring regleringar. Vid intervjuerna med Staffan Ström och Dan Adolphson 

Björck har vi haft fokus på frågor kring pensionssparare och långa sparhorisonter. Vid 

intervjun med Patricia Hjärtner valde vi att fokusera lite extra på frågeställningar som rör 

daytraders och kortare sparhorisonter.  

3.3 Metodkritik 

Vi valde respondenter utifrån egna antaganden om vilka personer vi själva ansåg hade viktig 

information inom området flash-krascher. Det medför en viss risk att vi har missat aktörer på 

marknaden som hade givit andra viktiga insikter. Bedömningen om att göra frågorna 

personliga till varje respondent kan medföra att vi missat information från tidigare 

erfarenheter hos respondenten, en semi-strukturerad intervju kan också göra att svaren blir 

svårare att jämföra.   

Vad gäller den forskning som vi har använt så är det viktigt att inte underskatta att den 

kommer från en marknad som eventuellt har stora strukturella skillnader och andra 

regleringar. Vi har utifrån den information som finns tillgänglig försökt att få en bild av dessa 

skillnader men det finns en risk att handelsmönster och andra mindre formella skillnader inte 

är observerbara. Forskningen på området utgår nästan uteslutande från Flash-kraschen 6 maj 

2010, därför bygger slutsatsen på att strukturen generellt sett ser likadan ut hos mini flash-

krascher. 
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4. Teoretisk referensram  

4.1 Adverse Selection 

Adverse selection kan inträffa när det råder informationsasymmetrier på en marknad mellan 

olika köpare och säljare. Den ena parten i en handelssituation besitter relevant information 

som rör transaktionen medans den andra parten inte har samma information.73 För att ta ett 

exempel knutet till aktiemarknaden så kan man tänka sig att en finansdirektör på ett specifikt 

företag har bättre koll på om företagets aktie är över- eller undervärderad mot aktiens reella 

värde än vad en småsparare har. Om finansdirektören väljer att sälja en del av sina aktier på 

börsen är det möjligt att köparen, i det här fallet småspararen, betalar ett överpris och på så vis 

förlorar pengar på affären.74 

Adverse selection brukar också nämnas i samband med försäkringsbranschen. Vid handel med 

försäkringar är det istället köparen av en viss försäkring som har information som 

försäkringsbolaget saknar. Om ett försäkringsbolag tar ut ett genomsnittspris för alla sina 

kunder går försäkringsbolaget miste om den del av riskpremien som en mer riskbenägen 

person hade varit beredd att betala. Försäkringsbolagen brukar därför ha olika riskpremie för 

olika typer av kunder för att de finansiella förlusterna inte ska bli för stora på grund av 

informationsasymmetrierna 75 

Likt försäkringsbranschen så kan adverse selection även drabba säljaren på finansmarknaden. 

En marknadsgarant som ställer ut olika köp- och säljkurser för att tillhandahålla likviditet är 

relativt oskyddad mot informationsasymmetrier. Om en marknadsgarant hamnar i en 

transaktion med en bättre informerad handlare löper marknadsgaranten stor risk att sluta upp 

med ofördelaktiga positioner i rådande marknadsrörelse. 76 

Ekonomen George A Akerlof förklarar i sin välkända artikel The Market for ”Lemons”: 

Quality Uncertainty and the Market Mechanism från 1970 hur asymmetrisk information kan 

påverka likviditeten på en marknad. I Akerlofs exempel så tenderar likviditeten på marknaden 

för bra begagnade bilar att urholkas till följd av att kunderna inte är beredda att betala ett 

högre pris för dessa bilar då de inte kan avgöra skillnaden i kvalitet.77 Vi ska inte gå in mer än 

                                                
73 Carlton, Dennis W. och Perloff, Jeffrey M, Modern Industrial Organization, 4 uppl, s.469 
74 Investopedia, Adverse selection, (u.å.) 
75 Pettinger, T., Adverse selection explained, Economicshelp, (2016) 
76 Etrading, Adverse selection and uninformed traders, (2006)	
77 George A. Akerlof, The Quarterly Journal of Economics, (1970) 
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så på den välkända teorin men tillika Akerlofs exempel har det bedrivits forskning kring hur 

informationsasymmetrierna påverka likviditeten på finansmarknaden. 

4.2 Tidigare forskning  

4.2.1 Koralai Kirabaeva 

Kirabaeva studerar i handlingen från 2010 hur adverse selection påverkar likviditet på 

marknaden och hur adverse selection indirekt kan leda till marknadshaveri. I studien visar 

Kirabaeva hur informerade handlare tjänar på att handla med likviditetsgaranter när 

marknaden är stabil och likvid. Däremot leder informationsasymmetrierna på en marknad som 

befinner sig i en krissituation till prisfall samt eventuella handelsstopp med marknadshaveri 

som resultat. Kirabaeva menar att informerad handel alltså ökar den systematiska risken på 

marknaden då den kan leda till marknadshaverier. 

I studien menar författaren att när marknaden befinner sig i en krissituation så är kvaliteten 

låg på tillgångarna som handlas, samtidigt är efterfrågan på likviditet hög. De handlare med 

positioner som är av hög kvalitet i den rådande situationen ställer sig utanför marknaden. 

likviditeten hamstras istället av investerare som inte deltar i handeln. På grund av 

informationsasymmetrierna handlas tillgångar med låg kvalitet när den enda lösningen är 

ökad likviditet av tillgångar av god kvalitet menar författaren. En väldigt liten del adverse 

selection i en kris kan leda till marknadshaveri om, efterfrågan på likviditet ökar, marknaden 

underskattar den systematiska risken eller om osäkerhet råder om värdet på tillgångarna. 

Kirabaeva diskuterar även eventuella lösningar på problemet. Marknaden ska ställa högre 

krav på likviditetsinnehav när marknaden är stabil. Det diskuteras även kring en skatt på 

finansiella tillgångar med hög risk för att finansiera likviditetstillskott som behövs under 

krissituationer.78  

 

 

 

 

                                                
78 Kirabaeva, Koralai. Adverse selection, liquidity, and market breakdown. (2010)	
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4.2.2 Easley, López de Prado och O’Hara 
 
Easley, López de Prado och O’Hara analyserar mikrostrukturen på flash-kraschen i USA 6 

maj 2010. I studien argumenterar författarna för att flash-kraschen var ett resultat av den nya 

marknadsdynamiken. Det som främst lyfts fram i studien är hur likviditeten på marknaden har 

en direkt koppling till orderflödets giftighet. Orderflödet blir giftigt när 

informationsasymmetrierna på marknaden ökar och en hög giftighet i orderflödet leder till att 

marknadsgaranter, framförallt högfrekvenshandlare, lämnar marknaden. Författarna 

argumentera för att likviditetsproblemet redan gick att se dagarna innan flash-kraschen skedde 

och de har dessutom utvecklat ett verktyg för att mäta giftigheten i flödet. Volume-

Synchronized Probability of Informed Trading, eller VPIN.79 

 

VPIN är förhållandet mellan genomsnittlig obalanserad volym mot total volym i orderdjupet 

vid en specifik tidpunkt. Teorin bygger på att obalansen i orderdjupet är ett resultat av ökad 

informerad handel. De informerade handlarna tenderar att handla på samma sida i orderboken. 

Det leder till att volymen bli obalanserad, antingen mer köpvolym eller mer säljvolym. I 

perioder med mycket informerad handel så är VPIN hög. Vid en tidpunkt med hög VPIN är 

marknadsgaranten på den andra sidan och köper när marknaden går ner eller vice versa, 

resultatet blir att marknadsgaranten gör förluster på sina positioner. Marknadsgaranterna 

förväntas lämna marknaden om förlusterna blir för stora genom att nettopositionerna växer 

eller minskar på den förlorande sidan av handeln. När flera marknadsgaranter lämnar 

marknaden samtidigt, speciellt i högfrekvenstakt ökar obalansen ytterligare och kan i 

slutändan leda till en flash-krasch.80 

 

Författarna visar i studien att VPIN var ovanligt hög precis innan flash-kraschen och menar 

alltså att flash-krascher kan förutses med hjälp av VPIN verktyget. De jämför också med VIX 

som de menar är laggad prisvolatiliteten medans VPIN förebådar prisvolatiliteten. Författarna 

anser vidare att flash-kraschen hade kunnat undvikas om marknadsgaranterna hade stannat på 

marknaden. Ett högt VPIN kan få marknadsgaranter att konsumera likviditet snarare än att 

tillföra likviditet och därför förvärra situationen. Avslutningsvis föreslår författarna att VPIN 

                                                
79 O`Hara, Lopez de Prado & Easley, The Microstructure of the ”Flash-Crash”:Flow Toxicity, Liquidity 
crashes, and the Probability of informed trading, (2011) 
80 Ibid	
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kan användas av aktörer på finansmarknaden för att i framtiden förhindra flash-krascher 

genom att marknadsgaranter får lättare att mäta risken.81 

 

4.2.3 Irene Aldrige  
 

I Irene Aldridge studie High-Frequency Runs and the Flash-Crash Predictability från 2014 

skriver hon om sin forskning kring kortsiktiga rörelser i priserna på värdepapper. Studien 

visar att priserna uppvisar stark autokorrelation, vilket ofta resulterar i förutsägbara 

enkelriktade kursrörelser. Om man kan identifiera kursrörelserna kan de hjälpa till att förutse 

flash-krascher så tidigt som en dag innan kraschen inträffar. Aldridge menar att flash-krascher 

kan kännetecknas av en signifikant negativ intradagsavkastning, i kombination med en hög 

intradagsvolatilitet som kan möjliggöra full prisåterhämtning vid slutet av dagen. Med 

intradag menar hon handel som sker inom samma dagen. 82 

 

Forskningen visar också att, under normala marknadsförhållanden, formas handeln efter 

kursrörelserna. Studien utgår från att priset har en stokastisk rörelse där sannolikheten att 

stanna i kursrörelsen är oberoende av rörelsens varaktighet och längd. Före en flash-krasch 

ökar rörelsens längd, vilket skapar förhållanden som gör att flash-krascher alltså kan förutses. 

Irene Aldridge nämner också att teorin överensstämmer med Easley, López de Prado och 

O’Haras studie från 2011. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 O`Hara, Lopez de Prado & Easley, The Microstructure of the ”Flash-Crash”:Flow Toxicity, Liquidity 
crashes, and the Probability of informed trading, (2011)  
82 Aldridge, I., High-Frequency Runs and the Flash-Crash Predictability, (2014) 
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5. Regleringar och skyddsnät 

I maj 2014 antog Europaparlamentet och rådet direktivet Mifid 2 och Mifir-förordningen. De 

nya reglerna är resultat av ett omfattande arbete med översyn av de tidigare reglerna kring 

värdepapper. Reglerna rör bland annat olika metoder för handel med finansiella instrument 

samt ett stärkt investerarskydd. Innan 3 januari 2018 då Mifid 2 trädde i kraft i Sverige 

grundade sig de svenska reglerna i Mifid som antogs 2004.84 

5.1 Finansinspektionens roll  

Finansinspektionen utformar regler som de finansiella företagen ska rätta sig efter och ser 

därefter till att reglerna efterföljs.85 I lagen framgår att finansinspektionen har det yttersta 

tillsynsansvaret på Stockholmsbörsen.86 Finansinspektionen tar också beslut om längre 

handelsstopp på Stockholmsbörsen efter att ha blivit underrättade om tillfälliga handelsstopp 

på börsen.87 

Finansinspektionen följer även de lagar och direktiv som bestäms inom EU gällande 

finansmarknaden. Det finns idag tre europeiska tillsynsmyndigheter. Europeiska 

bankmyndigheten, europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten. De primära uppgifterna för tillsynsmyndigheterna 

är att genom en gemensamt utformad regelbok och uppsättning av tillsynsstandarder 

harmonisera den finansiella tillsynen inom EU. Utöver dessa tre finns även den europeiska 

systemrisknämnden som ansvarar för makrotillsynen av det finansiella systemet inom EU.88 

 

	
 
 
 

                                                
84 Finansinspektionen, Om Mifid/Mifir, (u.å.) 
85 Finansinspektionen, Vårt uppdrag, (u.å.) 
86 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 23, paragraf 1 
87 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 22, paragraf 1  
88 Europeiska Centralbanken, Europeiska systemet för finansiell tillsyn	
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5.2 Stockholmsbörsens roll  

Stockholmsbörsen möjliggör som sagt reglerad handel med aktier och andra värdepapper i 

Sverige. Börsen fungerar också som en säkerhet för konsumenter vid handel med finansiella 

produkter. 89 För att kunna övervaka marknaden använder Stockholmsbörsen bland annat ett 

handelsövervakningssystem som kallas för SMARTS Trade Surveillance. SMARTS Trade 

Surveillance är ett system som de själva har utvecklat, är till för att skapa meningsfulla 

varningar som analyserar komplexiteten i handeln. Detta system möjliggör hanteringen av 

marknadsövervakning, marknadskontroll, regelefterlevnad och andra regleringsfunktioner i 

realtid.90 

5.3 Lagar och regleringar idag 

I lagen beskrivs att en börs ska driva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt och 

på så sätt upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Börsen ska ha 

tillräckligt med kapacitet för att hantera svåra påfrestningar och tillfälligt kunna avbryta eller 

begränsa handeln på en reglerad marknad. En börs ska även säkerställa att aktörer som 

använder algoritmiska handelssystem på en reglerad marknad inte ska kunna skapa eller bidra 

till otillbörliga marknadsförhållanden, de ska även kunna hantera dessa marknadsförhållanden 

om de skulle uppstå.91 

5.4 Handelsstopp  

De flesta börserna använder idag handelsstopp, eller circuit breakers som det brukar kallas på 

engelska. Handelsstoppen är till för att skydda marknaden om situationer inträffar som har 

stor påverkan på prisvolatiliteten. Ett handelsstopp ger marknadens aktörer tid att samla sig 

vid påfrestande situationer för att undvika fel som uppkommer av mänsklig stress samt 

handelsprogram som agerar oförutsägbart i ovanliga situationer. Den 27 september 2010 

introducerades uppdaterade volatilitetsgränser för nordiska och baltiska aktiemarknader.92 

Volatilitetsgränsen är den nivå på volatilitet som utlöser själva handelsstoppet, nedan 

förklaras kort hur dessa kan fungera.  

                                                
89 Nasdaq, Om oss, (u.å.) 
90 Nasdaq, Smarts trade surveillance for the sell-side: core platform, (u.å.) 
91 SFS 2007:528, Lag om värdepappersmarknaden, kapitel 12, paragrad 1, 1a, 1,c, 1d. 
92 Nasdaq, Nasdaq OMX Nordic introduces updated volatility guards to protect investors and listed companies, 
(2010) 
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5.4.1 Dynamisk gräns 

Den dynamiska gränsen reglerar för hur många procent en enskild order kan flytta marknaden 

jämfört med senaste avslutad order. Denna gräns sträcker sig mellan +/- 3 procent för de mest 

omsatta till +/- 10 procent för de minst likvida bolagen.93 Passeras gränsen pausas handeln 

samtidigt som en auktion sker för at återställa en ny jämviktskurs. Pausen varar i 3 minuter 

och ger handlaren möjlighet att ta bort sin order om så önskas. 94 Under pausen sker inga 

avslut men det går att lägga in en ny order under tiden, samtliga inneliggande order påverkas 

inte.95 

 

5.4.2 Statisk gräns 

Den statiska gränsen sätts för hur mycket en enskild aktie kan röra sig jämfört med dagens 

öppningspris. Denna gräns sträcker sig +/- 10 procent för de mest omsatta till +/- 15 procent 

för de minst likvida bolagen.96 Passerar en aktie den statiska gränsen så sker precis samma sak 

som vid den dynamiska gränsen men pausen varar endast i 1 minut.97 Under pausen sker inga 

avslut men det går att lägga in en ny order under tiden och samtliga inneliggande order 

påverkas inte.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 Nasdaq, Global data products, (2010) 
94 Westberg, Christer, Senior Surveillance Specialist, Nasdaq, Intervju 2018-05-08 
95 Swedbank, Värdepapperstjänsten - Frågor & svar, (u.å.) 
96 Nasdaq, Global data products, (2010) 
97 Westberg, Christer, Senior Surveillance Specialist, Nasdaq, Intervju 2018-05-08 
98 Swedbank, Värdepapperstjänsten - Frågor & svar, (u.å.)	
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6. Diskussion  

Vad är det som generellt orsakar flash-krascher på börsen? 

Det verkar finnas flera orsaker till att flash-krascher har inträffat historiskt. För att förstå både 

inledande prisrörelse, återhämtning och magnitud bör man hålla isär den initiala orsaken med 

det följande förloppet. Den initiala orsaken i flash-kraschen 6 maj 2010 var en extremt stor 

säljorder som i ögonblicket kunde ses som olämpligt genomförd. I fallet med Knight Capital 

Group rörde det sig om ett systemfel och en algoritm som löpte amok. Vi diskuterade även 

den initiala orsaken med våra intervjurespondenter där mänskliga misstag, felande algoritmer 

eller en insider som går ur en stor position var några orsaker som togs upp i intervjuerna. 

Christer Westberg berättar i intervjun att flash-krascher initialt troligtvis inträffar av en snabb 

oförutsägbar händelse. Det kan röra sig om systemfel men också mänskliga misstag, när 

någon av dessa händelser inträffar plötsligt så kan det resultera i en snabb prisrörelse. 

Högfrekvenshandlarnas handelsalgoritmer kan troligtvis både förvärra, men även lindra 

effekterna av flash-krascher säger Christer. Gällande flash-kraschen den 6 maj 2010 har 

undersökande myndigheter funnit att högfrekvenshandeln inte hade med den initiala orsaken 

att göra menar Christer. Staffan Ström säger också att högfrekvenshandel och algoritmhandel 

kan ha en del i att förstärka påverkan, men han tror inte heller att dessa aktörer är de som 

utlöser flash-kraschen från början. Klas Granlund är inne på samma spår, även han menar att 

den mänskliga faktorn ofta kan vara orsak till den initiala påverkan. En stor order som 

kommer från en och samma person kan vara en risk också menar Klas. Klas nämner också att 

aktörer som inte tar hänsyn till likviditeten på marknaden kan vara en risk. Mikael Näslund 

lägger även han betoning på att en stor order kan vara ett problem. Mikael säger att något så 

enkelt som en insider som går ur en stor position kan ge en obalans som utlöser en flash-

krasch. När flash-kraschen väl är påbörjad så menar Mikael att algoritmerna följer efter. 

Claes-Henrik Julander säger även han att det oftast rör sig om ett mänskligt misstag som 

utlöser själva flash-kraschen. Claes-Henrik förklarar också att algoritmerna fungerar på så vis 

att de fyller på med likviditet tills risken blir för stor. När en stor order läggs så att 

algoritmernas risk ökar och ökar så stänger de till slut av sig. Detta skapar ett 

likviditetsvakuum vilket tömmer orderboken, algoritmerna kan därför förstärka flash-

kraschen i och med att likviditeten töms. Patricia Hjärtner säger att robothandel är det som 

hon tänker på först när hon får frågan om vad som orsakar flash-krascher. Hon säger däremot 

att mänskliga misstag kan vara en orsak när det rör sig om stora volymer. Dan Adolphson 
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Björck menar även han att det finns flera orsaker till att flash-krascher inträffar och att 

mänskliga misstag och algoritmhandel är några av dessa. 

Samtliga respondenter ser en viss koppling mellan algoritmisk handel, högfrekvenshandel och 

flash-krascher men det verkar vara att algoritmerna som agerar fort på små prisrörelser kan 

förstärka effekten. Algoritmisk handeln kan däremot ha med den initiala orsaken att göra via 

fel i aktörens handelssystem, som i exemplet med Knight Capital Group. Uppfattningen som 

respondenterna har gällande vad som initialt startar en flash-krasch verkar förenligt med 

utredningen som SEC & CFTC lanserade efter flash-kraschen den 6 maj 2010. 

Efter att en oförutsedd händelse skapar en markandsrubbning så visar rapporterna från den 6 

maj 2010 att det följande förloppet utgjordes av två stycken likviditetskriser, en på 

terminsmarknaden och en på aktiemarknaden. Detta verkar stämma överens med 

respondenternas uppfattning om att högfrekvens- och algoritmisk handel kan förstärka en 

flash-krasch. 

Som vi har varit inne på tidigare i uppsatsen så kommer likviditeten på börsen från bland 

annat marknadsgaranter, bortsett från den likviditet som skapas av handeln i sig. En 

betydande del av aktörerna som bedriver en marknadsgarantsstrategi gör detta genom 

högfrekvenshandel idag. Marknadsgaranten, högfrekvenshandlare eller inte, har enligt lag 

skyldighet att tillhandahålla likviditet på marknaden under stora delar av tiden då handeln är 

öppen. Däremot får marknadsgaranten kliva ur handeln tillfälligt och om det råder ovanligt 

hög volatilitet. När marknadsgaranterna lämnar marknaden för att algoritmerna säger ifrån när 

risken blir för stor så uppstår ett likviditetsvakuum vilket var det man också såg i USA den 6 

maj 2010. När marknadsgaranterna sedan klev tillbaka in på marknaden och började handla 

igen så skedde en snabb återhämtningsfas. Vi ska dock förtydliga att det inte bara var 

marknadsgaranter och högfrekvenshandlare som lämnade och återgick till handeln utan även 

andra aktörer på marknaden. När en stor del av likviditeten tillhandahålls av aktörer som 

bedriver marknadsgarantstrategi via högfrekvenshandel sker allt detta väldigt fort. I själva 

nedgången den 6 maj 2010 verkar också Stop loss funktioner och Stub quotes från 

marknadsgaranterna som exekverades på vägen ner ha förstärkt och skyndat på effekten. 
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Kan det som orsakar flash-krascher regleras eller förutses så att en flash-krasch kan 

undvikas eller minimeras? 

Vi har i uppsatsen presenterat nya och gamla regleringar som rör olika element på marknaden 

som har kopplingar till flash-krascher. Om vi börjar med den initiala orsaken så finns det 

regleringar för att skydda marknaden mot mänskliga misstag, algoritmer som agerar felaktigt 

och marknadsmissbruk. Vi har diskuterat handelsstopp av olika slag, övervakningssystem på 

Stockholmsbörsen och även olika typer av sanktioner om en aktör agerar olagligt. Då denna 

frågeställning kräver insyn i regleringssystemet har vi inte fått svar från alla 

intervjurespondenter. 

Christer Westberg berättar att man idag använder dynamiska och statiska volatilitetstriggers 

som skydd på Stockholmsbörsen. Han nämner också systemet SMART som används idag och 

bidrar till en bättre och enklare övervakning. Systemet är också mycket snabbt och har inga 

problem att hänga med i händelser som sker mycket snabbt säger Christer. Christer tror att 

förekomsten av flash-krascher i Sverige har minskat sedan flash-kraschen 6 maj 2010 till följd 

av fler regleringar. Mikael Näslund berättar om spärrar även i handelssystemen för att minska 

förekomsten av mänskliga misstag i form av till exempel felaktig orderläggning. Mikael säger 

också att han har hört om sanktioner mot aktörer som har missbrukat och påverkat kurser. 

Claes-Henrik Julander säger att reglerna i Sverige har blivit fler till följd av Mifid 2. Claes-

Henrik berättar också om ett krav på att algoritmhandlarna måste lämna in sina algoritmer till 

Finansinspektionen. Däremot tror han att algoritmerna över lag är för komplicerade för att det 

ska gå att ta till sig informationen, men han menar att det kan finnas ett värde i att signalera 

att man ägnar sig åt algoritmisk handel. Claes-Henrik betonar även att högfrekvenshandeln 

och algoritmhandeln har gjort marknaden mindre volatil, dagsvolatiliteten är idag nästan 

obefintlig menar han. Han uttalar sig inte om det har någon påverkan på flash-krascher direkt 

men menar att det sker mindre överraskningar idag på börsen. Claes-Henrik är som Mikael 

Näslund inne på att handlare som använder handelsalgoritmer ofta har egna säkerhetsspärrar 

för att förhindra misstag.  

I den nya lagstiftningen som trädde i kraft i januari 2018 finns det flera nya regleringar som 

rör flash-krascher. Klas Granlund berättar dock att det är för tidigt att avgöra hur de nya 

regleringarna som följd av Mifid 2 påverkat förekomsten av flash-krascher. Klas säger också 

att en stor del av övervakningen kopplad till flash-krascher hanteras av börserna själva idag 
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och som Christer Westberg är inne på så verkar övervakning och skydd bli effektivare på 

Stockholmsbörsen i takt med att handeln utvecklas. 

Efter analys av Mifid 2 direktiven verkar det nu också vara tydligare regler kring aktörer som 

bedriver marknadsgarantsstrategier. Om det är ett resultat av att en växande del av 

marknadsgarantstrategierna idag bedrivs via högfrekvenshandel kan vi inte svara på men vi 

tror att förståelsen kring hur likviditeten på marknaden kan påverkas i olika situationer är 

betydelsefull. Efter Mifid 2 infördes en lag som säger att aktörer som bedriver 

marknadsgarantstrategi via högfrekvenshandel ska klassas som en marknadsgarant och följa 

de regler som gäller. Förhoppningsvis leder det till att det sker färre överraskningar rörarande 

likviditetens vara eller icke vara på marknaden i olika situationer. Claes-Henrik Julander 

menar att högfrekvenshandeln bidrar med likviditet på marknaden. Detta styrks även av 

rapporten från flash-kraschen den 6 maj 2010 i USA, åtminstone medans marknaden var 

stabil. När risken sedan blev för stor så försvann likviditeten och ersattes av en mycket hög 

handelsvolym. Om högfrekvenshandlarna drar sig ur marknaden när de behövs som mest så 

bidrar dessa aktörer endast med likviditet i stabila marknadsförhållanden vilket kan ses som 

problematiskt. Detta är självklart en komplicerad belägenhet då man inte heller kan kräva att 

aktörerna ska stanna kvar i handeln när risken blir för stor. Däremot kan det anses rimligt att 

kunna kräva att marknadsgaranten tar på sig den del av risken som förväntas och att det finns 

en tydlighet i var den gränsen går. Kanske kan den nya lagstiftningen göra den gränsen 

tydligare för både aktören som tillhandahåller likviditet samt för de övriga aktörerna på 

marknaden. 

Som eventuellt har framgått av respondenternas svar ovan så tror ingen av de tillfrågade att 

man kan förutse flash-krascher då de inträffar av en oförutsägbar händelse. Klas Granlund 

berättar att finansinspektionen inte har någon mikroövervakning men att flash-krascher, om 

det går att se något, kanske kan synas i en sådan. Christer Westberg och Claes-Henrik 

Julander menar att det inte går att förutse ett misstag som ännu inte har inträffat, däremot så 

säger Claes-Henrik att en varning tidigare har varit att systemen börjar bli långsamma i 

uppdateringarna. 

O’hara & Lopez de Prado & Easley presentar VPIN i sin studie som vi har sammanfattat 

under tidigare forskning. Då några av intervjurespondenterna har varit inne på att likviditeten 

försvinner när risken blir för stor hos marknadsgaranten så blir studien intressant. VPIN visar 

obalans i orderdjupet på grund av informerad handel och författarna menar att det går att se 
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obalansen redan innan flash-kraschen inträffar. Författarna diskuterar även att detta skulle 

kunna användas som ett verktyg för likviditetsgaranter att hantera risken vid 

informationsasymmetrier. Om även allmänheten får tillgång till mätverktyget så kan övriga 

aktörer få en varning när marknadsgaranternas risk är över normala nivåer. Det kan också ge 

en möjlighet för börsen att hinna förbereda extra åtgärder samt intensivare övervakning.  

Aldrige är också inne på att flash-krascher kan förutses till följd av att priserna uppvisar 

autokorrelation vilket resulterar i att det finns en förutsägbarhet i prisrörelserna på mikronivå. 

Om vi däremot återigen återkopplar till intervjuerna så finns det problem i att den initiala 

händelsen ofta är oförutsägbar. En intressant aspekt kring regleringar tas upp av Kirabaeva 

som diskuterar om man kan beskatta högriskpositioner för bekosta likviditetsåtgärder som kan 

användas för att minska likviditetsvakuumet som inträffar vid en flash-krasch. Studierna som 

Kirabaeva och O´hara & Lopez de Prado & Easley presenterar problematiserar samma 

dilemma som uppkommer vid adverse selection.  

Kan flash-krascher av samma magnitud som den som inträffade i USA 6 maj 2010 

också inträffa på Stockholmsbörsen? 

Patricia Hjärtner anser att marknaden i USA har både högre kursrörelser samt en större volym 

än marknaden i Sverige. Hon tror av den anledningen att flash-krascher är vanligare i USA än 

vad de är i Sverige. Staffan Ström anser också att marknaderna är olika i främst storlek och 

komplexitet, risken att det inträffar i USA tror Staffan därför är högre. Mikael Näslund menar 

att marknaderna skiljer sig i främst omsättning men att den svenska börsen till viss del styrs 

av USA. Mikael nämner dock att det kan finnas risker på en liten marknad då det är mindre 

likviditet, däremot så kan det vara lättare att komma undan med marknadsmissbruk på en stor 

marknad säger Mikael. Klas Granlund är också inne på att likviditeten kan vara sämre på en 

liten marknad som Sverige vilket kan resultera i att priserna påverkas mer vid en stor order. 

Klas tror däremot inte att en flash-krasch av den storleken som inträffade i USA kan inträffa i 

Sverige idag. Christer Westberg tror att även Sverige har lärt sig av flash-kraschen i USA 6 

maj 2010, finansinspektioner världen över har intresse av att byta erfarenheter med varandra 

berättar Christer. Han tror att det skulle kunna inträffa en stor flash-krasch i Sverige om 

scenariot var detsamma, stora aktörer med en gigantisk säljorder i terminer, däremot kommer 

det troligtvis inte gå lika snabbt menar Christer. Claes-Henrik Julander tror att Europa tidigare 

haft bättre regleringar än USA för hastiga kursrörelser och att de flesta marknaderna idag är 

tillräckligt stora för att hantera stora volymer. Claes-Henrik säger att det eventuellt kan vara 
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lättare att manipulera kurser på en mindre marknad men att en flash-krasch av den storleken 

som inträffade i USA troligtvis inte kan inträffa i Sverige idag som ett resultat av 

utvecklingen kring regleringar, övervakning och handelsstopp. Han menar också att 

algoritmhandeln har bidragit till att minska möjligheten till marknadsmanipulation och att 

spreaden är mycket mindre idag på börsen. 

Är flash-krascher allvarliga för Stockholmsbörsens olika aktörer och för den svenska 

ekonomin i stort? 

Dan Adolphson Björck berättar att det finns pensionssparare som utrycker en viss rädsla för 

aktiemarknaden i stort, inte för flash-krascher specifikt. Dan anser också att flash-krascher 

inte är den största risken för pensionssparare, utan att det finns andra risker som är viktigare 

när det kommer till pensionen. Han säger att pensionsförvaltarna idag är duktiga på att 

hantera riskspridning och menar att pensionsspararen inte bör oroa sig speciellt mycket för 

börsnedgångar utan snarare ha koll på avgifter och dylikt. Staffan Ström är också tydlig när 

han säger att pensionssparare inte bör oroa sig för flash-krascher. De flesta har inte hört talas 

om begreppet överhuvudtaget och han betonar att det är viktigt att man inte spär på oron som 

redan finns kring börsen. Oron i sig kan faktiskt vara ett problem för pensionssparare om de 

går så långt att de väljer att ha pengarna hemma i madrassen istället säger Staffan. Staffan tror 

inte att flash-krascher har någon påverkan på ekonomin i stort då alla kapitalförvaltare har 

liknande inställningar trots olika förvaltarstrategier. Han nämner att flash-krascher såklart kan 

slå på olika sätt men ligger långt ner på risk-listan när det kommer till pensionen.  

Klas Granlund säger att pensionssparare inte påverkas då pensionsförvaltarna är långsiktiga. 

Daytraders och småsparare kan drabbas hårdare då de har en kortare sparhorisont. Klas 

berättar att det inte är ett stort problem idag, men om flash-krascher blir vanliga kan det 

påverka förtroendet i framtiden och resultera i att folk drar sig undan från marknaden. Klas 

säger att det är dåligt när flash-krascher inträffar men att de idag är ett bekymmer för 

marknaden som inte påverka aktörerna speciellt mycket. 

Christer Westberg är inne på samma spår och menar att sparhorisonten är lång och flash-

krascher är en kortsiktig händelse. Christer menar att daytraders generellt sätt skulle kunna 

trivas bättre när marknaden är extra volatil. Däremot kan det råda osäkerhet vilka order som 

kommer makuleras vilket kan tala för att även daytraders inte ser flash-krascher som 

önskvärda. Småsparare påverkas knappt likt pensionssparare då sparhorisonterna generellt sätt 
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är långa. Christer säger att flash-krascher är väldigt sällan förekommande men om det skulle 

inträffa en stor flash-krasch skulle det kunna bli problem på kort sikt för de som skapar regler 

och skydd mot flash-krascher. Christer säger att det kan skapa förtroendeproblematik för 

finansmarknaden i stort om en flash-krasch inträffar och får stort utrymme i media, men han 

ser det som ett problem på kort sikt. 

Claes-Henrik Julander menar likt de övriga respondenterna att för en pensionssparare är en 

flash-krasch en mikroskopisk del av det långa sparandet. För en enskild aktör som tvingas 

sälja i en nedgång kan det få stora ekonomiska konsekvenser, något som Claes-Henrik menar 

inte ska drabba pensionsspararen. En daytrader tror Claes-Henrik inte drabbas speciellt hårt 

av en flash-krasch utan att de snarare kan handla billigt i uppgången. Förtroendet skulle kunna 

vara ett problem när flash-krascher och även högfrekvenshandel blåses upp av media och det 

är i så fall förtroendeproblematiken som kan påverka småsparare berättar Claes-Henrik. 

Claes-Henrik tror inte att det har långsiktiga konsekvenser på ekonomin i stort men att det kan 

få stor uppmärksamhet och verka väldigt dramatiskt. Att regleringar som direkt reglerar flash-

krascher saknas skulle kunna vara en indikation på att det inte är ett jätteallvarligt problem för 

ekonomin i stort menar Claes-Henrik. 

Mikael Näslund säger att småsparare generellt sett blir oroliga när det händer ovanliga saker 

på börsen. Sparar man på lång sikt är det generellt sett ingen fara med kortsiktiga problem 

som flash-krascher säger Mikael. Däremot kan flash-krascher utlösa stop loss funktioner och 

belåning kan ge en hävstång som kan vara ekonomiskt skadlig för individer som drabbas. 

Mikael anser däremot att regleringarna har utvecklats mycket och sanktioner har blivit 

vanligare vid marknadsmissbruk. Mikael säger också att de flesta vet att det finns risker 

förenat med sparande på börsen, men att pensionssparare inte behöver oroa sig speciellt 

mycket för just denna typ av risker. Daytraders kan ibland gynnas av att det sker saker på 

börsen, då har de möjlighet att arbeta med sitt kapital säger Mikael. Mikael tror vidare att 

flash-krascher kan skada ekonomin i stort om det skulle framgå att de skapas med flit av 

aktörer som försöker tjäna pengar, det kan då skada förtroendet menar han. 

Patricia Hjärtner säger att man som daytrader inte påverkas speciellt mycket av flash-krascher 

men att det självklart kan skapa en viss oro. Patricia nämner att hon själv inte använder stop 

loss funktioner då de kan resultera i ekonomiska förluster i en flash-krasch. Hon tror däremot 

att småsparare kan bli oroliga och att de därför är mest utsatta då de generellt sett saknar 
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erfarenhet av denna typ av händelser. Patricia säger att det är viktigt att veta syftet med sitt 

sparande och att om man agerar långsiktigt så behöver en flash-krasch inte vara så allvarlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39	
	

7. Slutsats 

Vad är det som generellt orsakar flash-krascher på börsen? 

Av svaren från respondenterna och det som finns dokumenterat från tidigare flash-krascher så 

verkar den generella orsaken till en flash-krasch vara en oväntad händelse som följs av ett 

likviditetsvakuum. Den oväntade händelsen kan vara ett mänskligt misstag, en felaktig 

algoritm eller någon som medvetet försöker påverka priset på en tillgång. Högfrekvenshandel 

som ofta ses som den stora boven i dramat verkar inte vara orsaken till den initiala händelsen i 

en flash-krasch. Det är möjligt att högfrekvenshandel kan användas av någon som oavsiktligt 

eller med flit påverkar marknaden så att en flash-krasch startar. Vi finner dock ingen 

anledning att tro att högfrekvenshandel som ett verktyg till att bedriva annan laglig 

handelsstrategi startar flash-krascher. 

Rapporten från SEC & CFTC som följde utredningen av flash-kraschen den 6 maj 2010 

antyder att flash-kraschen, i det efterföljande förloppet, i huvudsak berodde på att likviditeten 

försvann från marknaden. Att en stor del av den tidigare forskningen också är fokuserad kring 

problem rörande likviditeten i flash-krascher styrker slutsatsen ytterligare.  

Kan det som orsakar flash-krascher regleras eller förutses så att en flash-krasch kan 

undvikas eller minimeras? 

Som respondenterna är inne på så utvecklas hela tiden nya övervakningssystem och 

regleringar som rör Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen och Finansinspektionen verkar ha 

kommit en bra bit i arbetet och det vekar finnas ett gott samarbete mellan finansinspektioner 

runt om i världen, inte minst i Europa. Trots detta så inträffar mini flash-krascher på 

Stockholmsbörsen fortfarande. Den nya lagen som infördes efter Mifid 2 innefattar nya 

regleringar som rör flash-krascher men det verkar vara för tidigt för att avgöra hur dessa 

regleringar påverkar förekomsten av flash-krascher. Baserat på diskussionen ovan så har vi 

svårt att se att flash-krascher helt och hållet kan regleras bort. Både för att flash-krascher 

verkar inträffa av plötsliga händelser men också för att aktörerna som tillhandahåller likviditet 

inte kan förväntas ta hur stor risk som helst. Det verkar däremot som att stora framsteg har 

gjorts i arbetet att minimera både skadan och förekomsten av flash-krascher de senaste åren.  

Det verkar inte gå att förutse flash-krascher på Stockholmsbörsen då de inträffar plötsligt och 

utan förvarning. Den tidigare forskningen från Aldridge samt O’hara, Lopez de Prado & 
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Easley antyder dock på motsatsen, däremot är forskningen riktad mot möjligheten att förutse 

tendenser på den kommande likviditetskrisen som följer den initial orsaken. Då vi inte får 

några indikationer på att dessa verktyg används idag på Stockholmsbörsen av varken Christer 

Westberg eller Klas Granlund så kan vi inte uttala oss om metoderna eller vilken påverkan 

dessa skulle kunna ha på flash-krascher. 

Kan flash-krascher av samma magnitud som den som inträffade i USA 6 maj 2010 

också inträffa på Stockholmsbörsen? 

Av intervjuerna att döma verkar respondenterna vara eniga om att värdepappersmarknaden i 

USA skiljer sig från värdepappersmarknaden i Sverige. De stora skillnaderna verkar vara 

både storlek, volym och komplexitet. De flesta respondenterna ser det också som osannolikt 

att en flash-krasch av den storleken som inträffade den 6 maj i USA kommer att inträffa på 

Stockholmsbörsen idag. Christer Westberg, Klas Granlund och Claes-Henrik Julander är 

eniga om att det troligtvis inte kommer inträffa idag på grund av den utveckling som har skett 

i regleringar och handelsskyddande funktioner. Christer säger att ett exakt upprepat scenario 

skulle kunna resultera i en flash-krasch även på Stockholmsbörsen men att det troligtvis inte 

skulle gå lika fort idag. Baserat på dessa svar samt att händelserna den 6 maj 2010 i USA 

beskrivs som en följd av ovanligt många olyckliga incidenter i en redan ovanlig 

marknadssituation ser vi det som osannolikt att denna typ av flash-krasch upprepas på 

Stockholmsbörsen idag. 

Är flash-krascher allvarliga för Stockholmsbörsens olika aktörer och för den svenska 

ekonomin i stort? 

Baserat på svaren från intervjuerna verkar flash-krascher inte vara ett allvarligt problem för 

varken daytraders, småsparare eller pensionssparare. Staffan Ström och Dan Adolphson 

Björck är eniga om att det finns mycket annat som pensionssparare bör fokusera på istället för 

flash-krascher. Den långa sparhorisonten förenat med att pensionsbolagen lägger stort fokus 

på riskspridning i förvaltningen gör flash-krascher till en obetydlig risk när det kommer till 

den framtida pensionen. När det gäller småsparare får vi ungefär samma svar, småsparare har 

ofta relativt långa sparhorisonter i jämförelse med tidshorisonten på en flash-krasch. Patricia 

Hjärtner berättar att daytraders generellt sett har bra koll på vilka risker som finns på börsen. 

Mikael Näslund, Claes-Henrik Julander och Christer Westberg tror snarare att daytraders kan 

göra vinster när börsen är volatil.  
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På frågan om flash-krascher kan ha någon påverkan på ekonomin i stort gör nästan samtliga 

respondenter en koppling till förtroendeproblematiken som kan uppstå av flash-krascher. Likt 

andra icke önskvärda fenomen på börsen så kan flash-krascher skada förtroendet för 

Stockholmsbörsen som marknad. Om förtroendet skadas så att aktörer väljer att avstå från 

handel på Stockholmsbörsen kan det få stora konsekvenser för ekonomin i framtiden. Vi ser 

däremot inga tendenser på att flash-krascher i dagsläget varken skadar förtroendet för 

Stockholmsbörsen eller har någon allvarlig påverkan på den svenska ekonomin i stort. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Intervju 1 
 
Bakgrund 

1. Din bakgrund - Namn, ålder, utbildning 

2. Beskriv kortfattat vad Nasdaq/Pan Capital/Finansinspektionen arbetar med?  

3. Vad är din nuvarande roll på Nasdaq/Pan Capital/Finansinspektionen? 

4. Har länge har du arbetat inom finansmarknaden? 

 

Flash krasch  

1. I detta arbete har vi valt att definiera en flash-krasch på följande vis. Tycker du 

den definitionen stämmer eller definierar du flash-krascher på något annat sätt? 

2. ”En flash-krasch är en snabb och kraftig rörelse i priset på en tillgång eller marknad 

inom en kort tidsperiod. Den snabba prisrörelsen följs av en snabb 

återhämtningsfas.”  

3. Upplever du flash-krascher som ett problem i ditt arbete? Egna erfarenheter? 

4. Är flash-krascher vanligt förekommande på Stockholmsbörsen? 

5. Tror du att algoritmisk handel och högfrekvenshandel har någon koppling till 

flash-krascher? Finns det andra förklaringar till flash-krascher? 

6. Är felaktiga algoritmer som orsakar flash krascher en risk för finansmarknaden  

 

Regleringar 

1. Hur fungerar regleringar och övervakning idag för att förebygga förekomsten av 

flash-krascher? 

2. Har förekomsten av flash-krascher minskat, ökat eller varit oförändrad de 

senaste 8 åren? 

3. Kan man se någon skillnad i förekomsten av flash-krascher efter den nya 

lagstiftningen (Mifid II, Mifir)? 

4. Finns det några mönster eller andra indikationer som varnar för flash-krascher 

innan de har inträffat (likviditet, obalans i orderboken, osv)? 

5. Finns det några samhällskostnader förenade med flash-krascher, för den svenska 

ekonomin i stort? 
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Jämförelse med USA 

1. Finns det betydande skillnader mellan den svenska och amerikanska 

aktiemarknaden som påverkar förekomsten av flash-krascher?  

2. Tror du att flash-krascher av den typen som inträffade i USA 6 maj 2010 kan 

inträffa i Sverige? 

3. Har man lärt sig något från finanskraschen i USA?  

 

Påverkan på aktörer 

1. Kan en flash-krasch ha ekonomiska konsekvenser för olika aktörer på 

aktiemarknaden? 

Pensionssparare? Daytraders? Småsparare?  

2. Finns det någon förtroende problematik kopplad till flash-krascher som du har 

märkt i ditt arbete? 

3. Finns det någon ersättning för någon som drabbas ekonomiskt? 

4. Hur allvarliga skulle du säga att flash-krascher är för finansmarknaden och den 

svenska ekonomin?  

5. Övriga funderingar  
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9.2 Intervju 2 
 
Bakgrund 

1. Bakgrund – Namn, ålder, utbildning  

2. Beskriv kortfattat vad du arbetar med?  

3. Hur länge har du arbetat inom finansmarknaden?  

 

Flash kraschen  

1. I detta arbete har vi valt att definiera en flash krasch på följande vis (se ovan); 

tycker du den definitionen stämmer? 

2. ”En flash-krasch är en snabb och kraftig rörelse i priset på en tillgång eller marknad 

inom en kort tidsperiod. Den snabba prisrörelsen följs av en snabb 

återhämtningsfas.”  

3. Upplever ni flash kraschen som ett problem i ert arbete? 

- Om nej – har du egna erfarenheter av flash krascher? 

4. Vad tror du det är som orsakar flash krascher? 

- Mänskliga misstag? 

- Algoritmer och högfrekvenshandel? 

- Andra aspekter som du tror kan vara bidragande?  

 

USA och Regleringar 

1. Har du några egna erfarenheter om nuvarande regleringar kopplade till flash 

krascher?  

- Har du egna förslag till regleringar? 

2. Tycker du att investerare/sparare som förlorar pengar i samband med en flash 

krasch borde få ersättning? 

3. Vad anser du är de största skillnaderna mellan den svenska och amerikanska 

aktiemarknaden? 

- Tror du att dessa påverkar förekomsten av flash krascher?  

 

 

 

 

 



48	
	

Påverkan på aktörer 

1. Är flash krascher något som du som daytrader oroar sig för? 

- Varför/Varför inte? 

- Tror du att det finns någon förtroendeproblematik gällande regleringar och 

ersättning som pensionssparare oroar sig för? 

2. Upplever du att andra daytraders uttrycker rädsla för flash krascher? 

- Varför / Varför inte? 

3. Sparare med längre sparhorisont, småsparare och pensionssparare tror du att 

dom behöver oroa sig för flash-krasher? 

4. Tror du att flash krascher kan få konsekvenser för den svenska ekonomin i 

stort? 

5. Övriga frågor om flash kraschen som du vill lyfta fram.  

 
 


