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SSaammmmaannffaattttnniinngg

Titel: Aktiehandel och Internet - Internets påverkan på aktiehandeln och konsumentbeteende 

vid aktiehandel på Internet

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Adi Rupic

Handledare: Kent Trosander

Examinator: Gunilla Myreteg

Bakgrund: Uppkomsten av Internet och introduktionen av Internettjänster som möjliggör 

aktiehandel har gjort det möjligt att handla med aktier på ett helt nytt sätt. Denna uppsats 

fokuserar på att utreda huruvida Internet och Internettjänster som möjliggör aktiehandel via 

Internet har påverkat aktiehandeln vid Stockholmsbörsen. Frågorna i uppsatsen har besvarats 

med hjälp av litteratur samt med hjälp av intervjuer med ansvariga för aktiehandeln vid två av 

Sveriges största banker. 

Problem: Hur har aktiehandeln på Stockholmsbörsen påverkats i och med att svenska folket 

fick tillgång till Internet och Internettjänster som möjliggör aktiehandeln? Vilka likheter och 

skillnader finns det mellan aktiehandel över Internet och annan Internetbaserad handel?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur aktiehandeln vid Stockholmsbörsen har 

påverkats i och med att aktiehandeln har blivit förenklad och tillgänglig för alla i en större 

utsträckning genom tillgången till Internettjänster som möjliggör aktiehandel. Ett delsyfte är 

att testa förklaringsvärdet på modellen för Internethandel som appliceras på empirin i denna 

uppsats.

Resultat: Studien som har genomförts visar att Internettjänsterna inte direkt har lockat nya 

investerare att investera i aktier. Indirekt har Internet däremot en stor påverkat på 

aktiehandeln i och med dess rika informationsinnehåll. Konsumentbeteendemodellen som har 

använts i analysen har visat sig vara delvis applicerbar på aktiehandel via Internet. En 

omarbetning av den ursprungliga modellen har dock krävts för att modellen ska vara fullt 

applicerbar på denna typ av handel. 

Sökord: Internet, Internettjänster, Aktiehandel, Påverkan, Stockholmsbörsen
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DDeeffiinniittiioonneerr

Aktiedepå – Se Aktieportfölj.

Aktieportfölj – En aktieägares samlade aktieinnehav.1

Avräkningsnota – Skriftlig handling som upprättas vid köp (köpnota) eller försäljning 

(säljnota) av aktier och andra värdepapper2.

Courtage – Provision till aktiemäklare eller fondkommissionär i samband med en aktieaffär.3

Derivat – gemensam betäckning för värdepapper, exempelvis optioner, vars värde påverkas 

av värdet på ett annat värdepapper till exempel aktier.

Finansiella instrument – samlingsnamn för de instrument som kan handlas på börsen. 

Exempelvis aktier, warranter, terminer, optioner.

Hagströmer & Qviberg – Börsnoterad investmentbank.4

Obligation – Skuldebrev eller skuldförbindelse utställd på ett visst belopp av exempelvis stat, 

kommun eller större industriföretag. Obligationer har en förutbestämd löptid och ger oftast 

garanterad avkastning.

Option – En rätt att köpa eller sälja ett värdepapper till ett visst pris vid en viss tidpunkt eller 

före denna tidpunkt.

PPM – Premiepension. Del av den allmänna pensionen där pensionstagaren själv avgör hur 

mycket den vill förvalta pengarna genom att välja fonder ur PPM:s utbud.5

                                                
1 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=110157, 2008-01-03
2http://skatteverket.se/ordforklaringar/ordforklaringskatteverketdeklarera/20050628avrakningsnota.5.deeebd104
898a3a9c80001552.html, 2008-01-02
3 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=147805
4 http://www.hq.se/sv/Om-HQ-BankHQ-AB/, 2007-12-27
5 http://www.ppm.nu/633.html, 2007-12-27
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SAX – Stockholm Automated eXchange, elektroniskt system för köp och försäljning av 

aktier. Introducerades vid Stockholmsbörsen 1990. 

Volatilitet – Prisets rörlighet på en finansiell marknad. Hög volatilitet innebär att priset 

varierar mer än genomsnittligt.6

                                                
6 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=345212, 2007-12-22
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11.. IInnlleeddnniinngg

Handel med värdepapper har i över hundra år bedrivits på Stockholmsbörsen. Handeln så som 

den ser ut idag började redan 1907 då Stockholms Fondbörs, som bildades 1901, gav 

affärsbankerna tillträde till börsen som fondmäklare. Handeln på börsen bedrevs av 

representanter från affärsbankerna i Stockholms Fondbörs lokaler fram till 1990 då 

aktiehandeln på börsen övergick från att ske i Börshuset till att ske elektroniskt genom 

systemet för elektronisk aktiehandel, SAX. Detta blev början på en revolution inom 

börshandeln då värdepapper kunde handlas utan att banker och fondkommissionärer behövde 

ha sina representanter närvarande i Börshuset. Introduktionen av detta system och 

introduktionen av Internettjänster som möjliggjorde aktiehandel över Internet i de svenska 

hushållen kom i sin tur att leda till att handeln digitaliserades även för privata investerare som 

idag kan handla värdepapper så som aktier, fonder, och obligationer med endast datorn som 

verktyg. Förändringen var betydelsefull för alla de som var aktiva investerare men öppnade 

även möjligheterna för nya och oerfarna investerare i och med förenklingen av aktiehandeln 

och flytten av platsen för agerande från banken till hemmet eller kontoret.

1.1 Problembakgrund 

Ett sätt för företag att få in kapital till sin verksamhet är att emittera aktier. Börsnoterade 

företag ger alla som vill en möjlighet att bli delägare i företaget genom att köpa aktier i det 

börsnoterade företaget. Aktiehandel med aktier i börsnoterade företag i Sverige har länge varit 

möjlig vid Stockholmsbörsen genom banker och fondkommissionärer men har under de 

senaste åren även blivit möjlig genom Internettjänster där aktieköparna själva kan handla med 

aktier och andra finansiella instrument utan direkt inblandning från bankerna och 

kommissionärerna. Aktierelaterad omsättning på Stockholmsbörsen som ägs av OMX7 har 

mellan åren 1996 och 2005 stigit från 3,7 miljarder per dag år 19968 till 14,88 miljarder för 

20059. Under en tioårsperiod har omsättningen stigit med cirka 11,18 miljarder per dag vilket 

ger en ökning på cirka 300 procent. Antalet transaktioner på Stockholmsbörsen under 1996 

uppgick till 3,28 miljoner och hade år 2005 stigit till cirka 11,76 miljoner10. Handeln på 

                                                
7 http://www.omxgroup.com/omxcorp/Om_OMX/, 2007-11-21
8 http://omxgroup.com/digitalAssets/6665_Fact_Book_1997__refer_to_-96_.pdf s.4, 2007-11-21
9 http://omxgroup.com/digitalAssets/7783___rsstatistik_OMX___b__rser_2005.pdf s.1, 2007-11-21
10 Transaktioner dagligen, 46470 st. multiplicerat med antalet handelsdagar som 2005 uppgick till 253 dagar. 
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börsen har under denna period stigit kraftigt och fortsätter att stiga än idag, sett både i pengar 

och i antalet transaktioner11.

1.2 Problemformulering 

Omsättningen på börsen har sedan 1996 stigit med över 300 procent. Ökning skedde under 

perioden då Internet introducerades och blev en vanligt förekommande företeelse12. I och med 

att handeln på börsen gick från att bedrivas i börshuset till att bedrivas elektroniskt i och med 

introduktionen av SAX har handeln ökat avsevärt och även om detta inte direkt påverkade 

aktieplacerarna så har det bidragit till en ökning av aktiehandeln i Sverige. Avsikten med 

denna uppsats är att undersöka huruvida denna ökning kan bero på introducerandet av 

Internettjänster som möjliggör aktiehandel eller om det endast är en stadig utveckling som har 

pågått längre och som inte har påverkats nämnvärt av Internet. Antalet portföljer och 

storleken på dessa är också viktigt i sammanhanget då omsättningen kan ha ökat på grund av 

större transaktioner från stora aktörer. Forskning finns tillgänglig då det gäller andra typer av 

Internethandel. Vår kunskap om vad som påverkar sannolikheten för aktieköp över Internet är 

dock ofullständig. Här finns en kunskapslucka och behov av utökad kunskap om de faktorer 

som påverkar aktiehandeln på Internet. De investerare som handlar aktier över Internet kan 

ses som konsumenter då de konsumerar bankernas eller fondkommissionärernas produkter 

och tjänster. Förklaringen till att aktierna kan anses vara produkter och att de i denna uppsats 

även benämns som produkter, är att bankerna själva betecknar dessa som produkter13. 

1.3 Frågeställning 

– Hur har aktiehandeln på Stockholmsbörsen påverkats i och med att svenska folket fick 

tillgång till Internet och Internettjänster som möjliggör aktiehandeln?

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan aktiehandel över Internet och annan 

Internetbaserad handel?

                                                
11 Bilaga 2, Statistik över aktieomsättningen på Stockholmsbörsen 1996 - 2007
12 World Internet Institute (WII), Rapport: Svenskarna och Internet 2007, s. 12
13 http://www.nordea.se/Privat/Alla+produkter+och+tj%c3%a4nster/795952.html?q=produkt&link=2_1, 
2008.03.02
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1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda hur aktiehandeln vid Stockholmsbörsen har påverkats i 

och med att aktiehandeln har blivit förenklad och tillgänglig för alla i en större utsträckning 

genom tillgången till Internettjänster som möjliggör aktiehandel. Ett delsyfte är att testa 

förklaringsvärdet på modellen för Internethandel som appliceras på empirin i denna uppsats.

1.5 Avgränsningar

Studien som behandlas i denna uppsats har avgränsats till Stockholmsbörsen och aktiehandeln 

på denna då det skulle vara alltför omfattande att studera fenomenet ur ett globalt perspektiv. 

Studien kommer inte att behandla andra finansiella instrument som exempelvis derivat, detta 

för att underlätta studien men även på grund av det faktum att aktier är det vanligaste 

finansiella instrumentet. Tidsmässigt är studien avgränsad till en tidsperiod mellan 1996 och 

2007. Valet av tidsperiod beror på att tjänster som möjliggör aktiehandel över Internet är ett 

relativt nytt fenomen. Att tidsperioden sträcker sig längre tillbaka än den tidpunkt då dessa 

tjänster introducerades på den svenska marknaden beror på det faktum att det ska gå att kunna 

jämföra perioden innan med perioden efter införandet av ovan nämnda tjänster. Uppsatsen 

kommer att behandla statistik över svenska såväl som utländska aktieägare till aktier noterade 

på Stockholmsbörsen. 

1.6 Kunskapsläget 

Trots att det finns gott om studier som behandlar Internettjänster, Internethandel och 

aktiehandel har Internettjänsternas påverkan på aktiehandel inte behandlats i någon svensk 

studie tidigare. Sökningar i uppsatsdatabaser gav inga träffar på sökord vid kombinationer av 

orden: Internet, Internethandel, Internettjänster, aktier, aktiehandel, börshandel, svenska 

börsen, stockholmsbörsen. Sökningar på dessa ord i kombination med varandra gjordes även 

på Google och liknande sökmotorer utan framgång. Då inga studier hade gjorts i detta ämne 

fanns här en kunskapslucka som denna uppsats försöker att fylla ut. Kunskapen som denna 

uppsats bidrar med kan hjälpa till att förklara konsumenters beteende när det kommer till 

aktiehandel och varför konsumenter handlar aktier eller avstår från handel.   
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1.7 Förväntat kunskapsbidrag

Uppsatsen har genom att besvara frågeställningar bidragit med kunskap både inom det 

praktiska och inom det teoretiska området. Det förväntade bidraget inom det praktiska 

området är det som har tillkommit genom intervjuerna med storbankerna och som kan besvara 

frågor om aktiehandlarnas köpbeteende. Förväntat kunskapsbidrag inom det teoretiska 

området består av en utveckling av modellen över konsumentbeteende och en omarbetning av 

denna modell som gör att modellen blir tillämpbar på aktiehandel och inte endast 

Internethandel i helhet. 
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22.. TTeeoorreettiisskk rreeffeerreennssrraamm

I detta avsnitt behandlas den teori som kommer att ligga som grund för uppsatsen och 

analysavsnittet.

2.1 Konsumentbeteende på Internet

Internet har, även då det är ett relativt nytt fenomen, blivit ett vanligt forum för köp av varor 

och tjänster14. Idag använder sig 37 % av den svenska befolkningen årligen av Internet i syfte 

att köpa varor eller tjänster, en siffra som har stigit med 29 procentandelar sedan år 200015. 

2.1.1 Modell över konsumentbeteende på Internet

Konsumentens benägenhet att handla på Internet påverkas av fyra faktorer som alla har 

betydelse för Internethandeln. Dessa faktorer är anledning till handel på Internet (varför ska 

konsumenter handla på Internet?), Internetkunskap och erfarenhet, konsumentegenskaper och 

köpstimulans, och tillsammans försöker dessa förklara hur stor sannolikheten för 

Internethandel är. Delarna i modellen är inte enkla att urskilja och hänger delvis samman. 

Faktorerna illustreras i en modell som visar hur dessa är sammankopplade.  

Figur 1, Modell över Internethandel, Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 55

                                                
14 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 43
15 World Internet Institute (WII), Rapport: Svenskarna och Internet 2007, s. 10 
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2.1.1.1 Anledning till handel

Internet är en viktig och innehållsrik informationskälla där vem som helst kan ta del av 

informationen som finns tillgänglig. Information om produkter och produktpriser är mer 

lättillgänglig och med hjälp av Internet hittar konsumenter på ett enklare och snabbare sätt 

information om produkter och om de aktörer som tillhandahåller produkterna på den specifika 

marknaden. Det går att jämföra priser och försäljare med hjälp av endast ett par 

knapptryckningar och konsumenten känner att jämförelser är lättare att göra över Internet. 

Genom tillgången till Information tenderar de konsumenter som köper varor och tjänster över 

Internet att välja det billigare och bättre alternativet.16 Faktumet att Internethandel är 

tillgänglig dygnet runt är en annan faktor som många konsumenter ser som en fördel då 

konsumenterna kan välja att handla när det passar de själva och inte behöver anpassa sig efter 

öppettider. Konsumenterna värderar även den frihet som innebär att de kan köpa varor och 

tjänster utan att behöva gå genom en mellanhand, genom att de känner att de har mer kontroll

Över situationen i fråga.17 När det handlar om köp av större och dyrare varor, som inte kan 

klassas som dagligvaror utan mer som sällanköpsvaror föredrar kunden att inte handla på 

Internet. Detta på grund av att kunden vill se varan eller få mer information kring varan eller 

tjänsten som den köper.18

2.1.1.2 Konsumentegenskaper

Konsumentens köpattraktion på Internet styrs också av teknikintresse och riskmedvetenhet. 

De konsumenter som tenderar att ha ett större teknikintresse och kunskap inom området 

tenderar också att handla mer på Internet, men även riskmedvetenheten påverkar 

konsumentens beslut då de konsumenter som handlar på Internet ofta är villiga att ta större 

risker i allmänhet.19

2.1.1.3 Internetkunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet inom detta område är två andra viktiga aspekter som påverkar 

konsumentens beslut i fråga om Internethandel. Då Internethandel kräver mer av 

konsumenten kunskapsmässigt är de konsumenter som är kunniga inom området mer benägna 

att köpa varor och tjänster på Internet. Internet underlättar för de som har kunskapen om 

                                                
16 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 55
17 Ibid. s. 56
18 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 57
19 Ibid. s. 58
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Internet och informationssökningen på Internet men de som saknar kunskapen kan inte heller 

konsumera de produkter som är tillgängliga för köp via Internet.20 Då majoriteten av 

Internetanvändarna i Sverige är yngre personer21 borde detta innebära att yngre personer har 

mer kunskap och erfarenhet av Internet än äldre personer. Tidigare erfarenheter när det 

handlar om Onlinehandel utgör även de en kritisk faktor som förklaras av att goda tidigare 

erfarenheter vid Internethandel motiverar konsumenten till att göra nya köp i framtiden. 

Positiva erfarenheter gör att köparen återvänder till en webbplats som köparen tidigare har 

använt sig av och känner sig säker med.22

2.1.1.4 Köpstimulans

För att få en konsument att använda sig av Internetbaserade tjänster för försäljning av varor 

och tjänster krävs det att konsumenten blir erbjuden för konsumenten passande produkter och 

tjänster och att konsumenten lockas med erbjudanden och för konsumenten passande 

prissättningar. Rabatter och förmånliga erbjudanden på Internet lockar konsumenten att köpa 

varorna eller tjänsterna över Internet istället för i den fysiska världen.23

2.1.1.5 Analysmodell 

Modellen som presenteras nedan är en modell som till viss del förklarar konsumentbeteende 

på Internet. Modellen kommer i analysen att testas på det empiriska materialet för att 

undersöka om det finns samband mellan modellen och konsumenternas faktiska beteende när 

det handlar om aktiehandel på Internet.  För att tydliggöra modellen har den operationaliserats 

och de fyra grundpelarna som modellen bygger på har tydliggjorts genom att variablerna i 

dessa redovisas på ett detaljerat sätt. Variablerna kommer i analysen att appliceras på empirin 

för att testa om modellen har ett gott förklaringsvärde även när det gäller aktiehandeln på 

Internet. Modellens olika variabler inverkar alla på aktiehandeln och är lika viktade. Några 

direkta kopplingar mellan variablerna finns inte men variabeln ”Internetvana och kunskap” 

och variabeln ”självförtroende” överlappar varandra i vissa avseenden. Modellens variabler 

förstärker varandra och ju fler variabler som är uppfyllda desto större chans är det att kunden 

handlar på Internet. 

                                                
20 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 58
21 World Internet Institute (WII), Rapport: Svenskarna och Internet 2007, s. 13
22 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 58-59
23 Ibid. s. 59
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Ursprungsmodellen tar upp variabler inom de olika variablerna som inte syns direkt i 

modellen men som ändå faller under samma variabel. Ett exempel på detta är variabeln 

enkelhet som tas upp i variabeln "tillgång till information” och i variabeln ”bekvämlighet”.24

Det föreligger därför en svårighet i vad modellen inkluderar eller ej i de olika variablerna som 

finns återgivna i modellen.

Figur 2: Gaos modell över sannolikheten för Internethandel

                                                
24 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 55f
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33.. MMeettoodd

3.1 Metodisk ansats

Slutsatser kan inom vetenskapen dras på två olika sätt, genom induktion eller deduktion. Den 

induktiva metoden innebär att de slutsatser som dras bygger på empiri. Deduktion innebär att 

slutsatserna istället bygger på logik.25

3.1.1 Induktion 

Den induktiva metoden innebär att vi utifrån empiriska fakta drar generella slutsatser. 

Induktiv metod förutsätter kvantifiering vilket innebär att vi utifrån ett visst antal 

observationer drar en allmänt giltig slutsats. För att en undersökning baserad på den induktiva 

metoden skall vara pålitlig krävs det att antalet observationer i undersökningen inte är för få. 

Vid tillämpningen av den induktiva teorin används empirin som utgångspunkt. Viktigt att 

tänka på är att det med induktion aldrig kan uppnå hundraprocentig säkerhet.

3.1.2 Deduktion

Deduktion innebär att vi istället för att utgå från empiriska fakta drar logiska slutsatser. Dessa 

logiska slutsatser betraktas som giltiga om de är logiskt sammanhängande även om det 

innebär att de är osanna i den mening att de inte stämmer överens med verkligheten. 

3.1.3 Val av metodisk ansats

Valet av metod för uppsatsen faller på en kombination av den induktiva och den deduktiva 

metoden, den abduktiva metoden26.  Vid användandet av denna metod användes både empiri 

och logik.

                                                
25 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. s. 19
26 Saunders, Mark, Thornhill, Adrian & Lewis Philip, Research Methods for Business Students, s 86ff
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3.2 Val av metod

Vetenskaplig kunskap fås genom användning av vetenskapliga utredningsmetoder. Metoder 

som används är den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den metod som kommer att 

tillämpas i denna uppsats är en kombination av den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 

Att kombinera dessa metoder är vanligt inom vetenskapliga utredningar och kombinationen 

av dessa metoder lämpar sig också bäst i denna utredning.

Kvantitativ metod innebär att informationen samlas in i form av kvantifierbar, mätbar data 

som sedan bearbetas och utifrån vilken slutsatser dras. Exempel på områden då kvantitativ 

metod ska tillämpas är vid enkätundersökningar och då stora mängder statistisk data behöver 

bearbetas. Kvantitativ metod tillämpas i denna uppsats då statistiken över Stockholmsbörsens 

omsättning och transaktioner sammanställs. Även då denna statistik jämförs med statistiken 

över Internetanvändare tillämpas den kvantitativa metoden för att behandla den hårddata som 

har erhållits från de rapporter och analyser som berör ämnet.

Kvalitativ metod används när vi vill få mer av en helhetsbild av fenomenet som målet är att 

studera. Fokusen flyttas från att ligga på mängden data, till att ligga på kvalitén på den 

information som samlas in. Detta innebär att mängden observationer ofta är liten när 

kvalitativ metod tillämpas. Ett vanligt tillvägagångssätt vid insamling av kvalitativa data är 

genom intervjuer. Insamlingen av kvalitativa data har i denna uppsats skett genom intervjuer. 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att det utifrån kvantitativa metoder 

går att göra generaliseringar medan detta inte går då informationen har insamlats medelst 

kvalitativa metoder.27

3.2.1 Fallstudie

Fallstudie är en vanlig och användbar studie i de flesta undersökningar där forskaren vill ta en 

liten del av ett stort förlopp och undersöka en speciell företeelse för att utifrån denna beskriva 

helheten28. Fallstudier lämpar sig bättre för djupgående undersökningar än 

                                                
27 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, s. 13
28 Ibid. s. 16ff



18

enkätundersökningar29. Fallstudier används också då man vill studera vissa fenomen mer 

detaljerat hos få undersökningsobjekt, något som man vanligtvis inte klarar av med en 

enkätundersökning. Denna studie är en fallstudie där avsikten är att utreda frågeställningen 

med hjälp av intervjuer med representanter för två av Sveriges största banker. Fallstudien görs 

för att studera hur tillgången till Internettjänster som möjliggör aktiehandel har påverkat 

denna handel. Två svenska storbanker, Handelsbanken och Nordea, har valts ut för denna 

fallstudie som syftar till att undersöka sambandet mellan den ökade aktieomsättningen vid 

Stockholmsbörsen och introduktionen av Internettjänster som möjliggör aktiehandeln. Att 

valet av studie föll på fallstudie och inte enkätundersökning motiveras av att frågorna i en 

enkätundersökning inte hade kunna beskriva detta komplexa fenomen men även av det 

faktum att endast två respondenter, Handelsbanken och Nordea, är med i denna undersökning. 

Svårigheten med en fallstudie är att dra generella slutsatser med endast ett par undersökta fall 

då dessa aldrig kan representera helheten fullt ut. Försiktighet bör därför iakttagas vid sådana 

generaliseringar vid fallstudier.30

3.3 Reliabilitet och validitet 

Vid utförandet av kvalitativa undersökningar som bygger på en induktiv metod måste hänsyn 

tas till faktorerna reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att mätningarna som utförs är gjorda på ett korrekt och tillförlitligt sätt. En 

undersökning har hög reliabilitet om slumpfaktorn har eliminerats så mycket som möjligt, 

vilket innebär att nästa undersökare som utför en undersökning med samma metod skall 

komma fram till samma resultat. Reliabiliteten mäter noggrannheten i en undersökning.31

Reliabiliteten i den information som är insamlad från stockholmsbörsens statistik bör 

betraktas som hög då den med största sannolikhet hade varit densamma om undersökningen 

hade gjorts om, oberoende av vem som står bakom undersökningen. Statistiken över 

tillgången till Internet och rapporter som berör denna bör även dessa betraktas ha hög 

reliabilitet. Intervjuernas reliabilitet bör betraktas som hög då informationen som 

framkommer genom intervjuerna kommer från av varandra oberoende källor och då dessa 

                                                
29 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, s. 20
30 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig Metod, s 31ff
31 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, s. 89
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källor får antas besitta tillräcklig kunskap inom ämnet. Det kan dock ifrågasättas då 

informationen som framkom under dessa eventuellt skulle skilja sig från den information som 

skulle erhållas om intervjun gjordes med någon annan anställd vid en annan bank och vid en 

annan tidpunkt.

Validitet är ett mått som visar hur väl det man har haft för avsikt att mäta har mätts. För att en 

undersökning ska ha en hög validitet så krävs det att man har undersökt det som målet har 

varit att undersöka och ingenting annat.32

Validiteten i uppsatsen bör betraktas som hög då det som har varit målet att undersöka har 

undersökts, Internet och Internettjänsternas påverkan på aktiemarknaden på 

Stockholmsbörsen.

3.4 Metoder för datainsamling 

3.4.1 Datainsamling

Informationen i uppsatsen har samlats in från både primärkällor och sekundärkällor. Den 

statistik från Stockholmsbörsen och statistik som berör Internetanvändande är sekundärkällor 

vilket innebär att dessa data har insamlats vid en annan tidpunkt i ett annat syfte än just för 

denna uppsats33. Avsikten med undersökningen av de rapporter från Stockholmsbörsen och 

statistiken över Internetanvändningen har varit att se huruvida det finns något samband mellan 

ökningarna i de undersökta variablerna i Stockholmsbörsens rapporter och tillgången till 

Internet och till Internettjänster som möjliggör aktiehandel i de svenska hushållen. 

Primärdata i uppsatsen kommer från de intervjuer som genomfördes med personer på 

chefspositioner vid några av Sveriges största banker. Svårigheten med att få tag på 

information i detta ämne ligger i att det är svårt att hitta relevant och pålitlig information. 

Detta problem förebyggdes genom att välja primärkällor i form av respondenter vid två av 

Sveriges största banker. För att få pålitlig information valdes källor med insyn i aktiehandeln 

och då det inte finns siffror som isolerar omsättningsökningen som beror på introduktionen av 

                                                
32 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, s. 90
33 Ibid. s. 93ff
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Internettjänster som möjliggör aktiehandel består den primärdata som används i denna uppsats 

av kvalitativa intervjuer. Svårigheterna med datainsamlingen har varit att välja ut relevant 

data ur de intervjuer och de sekundärdata som uppsatsen bygger på.

3.4.2 Urval 

Val av respondenter vid intervju har gjorts med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval. 

Respondenterna i denna studie är Henrik Plantin, Head of Equities Sweden, Nordea Bank AB 

och Jan Aronsson, Vice-president för e-solutions på Capital Markets i Handelsbanken. Valet 

av respondenterna motiveras av det faktum att dessa är högt uppsatta inom respektive bank, 

på chefspositioner inom området aktiehandel. Att valet av respondenter föll på representanter 

för storbanker och inte aktieköpare beror på att det skulle vara svårare att få en helhetsbild av 

fenomenet och att det skulle vara svårt att göra en undersökning som skulle vara representativ 

på grund av att det skulle kräva en enkätundersökning med många respondenter. Även om det 

skulle gå att få frågorna besvarade genom att intervjua aktieköpare skulle det krävas större 

resurser och en längre tidsram. Genom att intervjua representanter för storbankerna erhålles 

en helhetsbild av fenomenet i och med att dessa har tillgång till den kunskap och statistik som 

krävs för att besvara frågeställningarna. Två respondenter användes i studien dels av den 

anledningen att den tid som fanns till förfogande var begränsad och dels av den anledningen 

att representanterna för dessa banker var villiga att ställa upp på en intervju. Försök gjordes 

att skapa kontakt med representanter för andra banker i Sverige för att på så sätt få möjlighet 

att intervjua dessa, dock utan resultat. Konsekvenserna som valet av respondenter kan tänkas 

ge på slutsatserna i denna uppsats är att informationen som dessa har uppgivit i intervjuerna är 

just utifrån bankernas syn på detta problem. Denna risk bedöms dock som liten då båda 

representanterna har uppgivit liknande svar på de ställda frågorna. Att respondenterna i denna 

studie är representativa för bankerna i Sverige motiveras av att de alla tillhandahåller likadana 

eller liknande produkter, i detta fall aktier. 

3.4.3 Intervjuer 

Intervjutekniken i uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer där frågorna i förväg har 

skickats ut till respondenterna. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna inte är slutna 

och att följdfrågor kan ställas. Semistrukturerade intervjuer innebär att djupare frågor kan 

ställas och även att frågor kan ställas i vilken ordning som helst. Valet föll på 
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semistrukturerade intervjuer då detta område är svårt att förklara med endast svar på givna 

frågor. Följdfrågor och funderingar behöver diskuteras och besvaras för att ge en tydlig bild 

av företeelsen. Intervjun med Henrik Plantin på Nordea är gjord över telefon medan intervjun 

med Jan Aronsson på Handelsbanken är en personlig intervju. Båda intervjuerna spelades in 

på band för att säkerställa att informationen i uppsatsen blir korrekt angiven. Dessa intervjuer 

är med i uppsatsen i sin fulla form, endast delar som har varit oväsentliga för uppsatsen har 

tagits bort. Intervjuerna är utformade utifrån frågeställningarna för att på ett så bra sätt som 

möjligt besvara dessa. Teorin som används i denna studie ligger som grund för de 

intervjufrågor som har använts. Frågorna är kopplade till teorin genom kopplingen till 

konsumentbeteende och försöket att förklara detta när det kommer till Internethandel av 

aktier, speciellt de sista två frågorna som är av berättarkaraktär och där respondenten får ge 

sin bild av de faktorer som påverkar aktiehandeln över Internet. 

3.5 Val av analysmodell

Analysmodellen som ligger till grund för analysavsnittet har i teoriavsnittet omarbetats för att 

göras operationaliserbar. Utifrån modellens ursprungliga fyra beståndsdelar har en 

operationalisering gjorts och de fyra nyckelfaktorerna som modellen från början bestod av har 

brutits ned och tilldelats utmärkande nyckelord som bryter ner faktorerna för att göra dessa 

mer detaljerade och lättare att förstå. Vid val av analysmodell togs flera 

konsumentbeteendemodeller i beaktande. Gao har förutom den valda modellen, även tagit 

fram en annan modell som kan tillämpas konsumenter och deras köpbeteende på Internet34. 

Gaos andra modell är dock svårare att tillämpa då modellens olika beståndsdelar inte är lika 

väl definierade som i den valda modellen. 

Delanalyser har gjorts mot respektive element i modellen. Det har även gjorts en induktiv 

analys för att söka eventuella ytterligare variabler som har testats mot befintliga element samt 

eventuell lett till att nya element har skapats.

                                                
34 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 47
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3.6 Källkritik

Vid insamlandet av statistiken rörande aktieomsättningen på Stockholmsbörsen som låg till 

grund för arbetet användes endast tillförlitliga förstahandskällor vilket bidrar till att höja 

kvaliteten på arbetet. Respondenterna i dessa intervjuer är eniga om att det inte går att avgöra 

hur den direkta tillgången till Internettjänsterna har påverkat aktieomsättningen på 

Stockholmsbörsen. Syftet har dock uppfyllts i och med att frågor av olika karaktär, rörande 

aktiehandel vid Stockholmsbörsen ställdes till respondenterna och utifrån dessa har 

frågeställningen varit möjlig att besvara. Statistiken över Internetanvändare i Sverige är så 

kallad bakåtkonstruerad statistik vilket innebär att statistiken inte fördes då det var aktuellt 

utan har i efterhand konstruerats. Det faktum att källan till informationen är en väletablerad 

organisation gör att informationen anses vara god. Bristerna i den teoretiska modellen som 

beskriver konsumentbeteende på Internet är att det föreligger en svårighet i att påvisa vad 

modellen inkluderar eller inte inkluderar, vilket gör det svårt att analysera det insamlade 

materialet. Ett exempel på detta är variabeln enkelhet som inkluderas i två variabler i 

modellen men som ej tas upp som en egen variabel. Trots att denna modell inte finns 

representerad som en enskild variabel ingår den i analysen av det empiriska materialet. 
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44.. EEmmppiirrii

I detta kapitel presenteras intervjuerna med Henrik Plantin vid Nordea Bank AB och Jan 

Aronsson vid Handelsbanken Capital Markets. 

4.1 Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är den i Sverige ledande börsen och marknadsplatsen för handel med 

värdepapper. Börsen ägs och drivs av OMX och är sedan 2006 en del av Nordiska Börsen där 

förutom Stockholmsbörsen även börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Tallinn och 

Vilnius ingår35. Företagen noterade på börsen är indelade i tio sektorer enligt en 

standardiserad klassificering, GICS (Global Industry Classification Standard), som delar in 

företagen efter branschtillhörighet. Dessa sektorer är energi, råvaror, industri, konsument 

sällanköpsvaror, konsument dagligvaror, vård, finans, IT, teleoperatörer samt el, vatten och 

gas36.

Handel på börsen bedrivs genom värdepappersinstitut och banker som är medlemmar på 

börsen och som har tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva handel på 

Stockholmsbörsen. Historiskt sett har handeln vid det som idag är Stockholmsbörsen bedrivits 

sedan början på 1800-talet då handlade med växlar, reverser och varor bedrevs. Cirka 100 år 

senare, 1901, bildades Stockholms Fondbörs. Under år 1907 fick bankerna och 

värdepappersinstituten tillgång till Stockholms Fondbörs och fick tillstånd att agera 

börsmäklare vilket bidrog till att Stockholmsbörsen blev det ledande forumet för svensk 

aktiehandel och kom att spela en central roll för denna handel.37 Handeln på börsen bedrevs 

fram till 1990 genom representanter för bankerna och värdepappersinstituten direkt i 

Stockholmsbörsens lokaler. 

År 1990 genomfördes en uppgradering av aktiehandeln och SAX (Stockholm Automated 

eXchange) introducerades. Introduktionen av detta system möjliggjorde elektronisk 

aktiehandel på Stockholmsbörsen vilket medförde att börsmäklarna nu kunde lägga in order 

och följa aktieutvecklingen genom sina datorer utan att fysiskt närvara vid Stockholmsbörsen. 

                                                
35 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=996538, 2007-12-14
36 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/handel/sektorer/GICS_klassificering/, 2007-12-14
37 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315801, 2007-12-14
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Idag använder Stockholmbörsen sig av det automatiska systemet SAXESS som är en snabbare 

och mer effektiv version av det ursprungliga elektroniska systemet SAX.38

4.2 Aktier och aktiehandel på Stockholmsbörsen

Handel på Stockholmsbörsen innefattar många finansiella instrument varav aktier är det 

vanligaste och mest omsatta av dessa. Att köpa en aktie innebär att placeraren köper en andel i 

ett börsnoterat företag och därmed blir aktieägare i företaget39. Aktien i sin tur ger rätt till 

utdelning och även rösträtt på årsstämman. Aktier kan förekomma i form av A-aktier och B-

aktier. Skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie är att en B-aktie endast ger 1/10 

inflytandeandel jämfört med en A-aktie. B-aktier emitteras av företag som är i behov av 

kapital men som vill minska inflytandet från utomstående aktieägare. Vissa börsnoterade 

bolags aktier kan även förekomma som C-aktier. Dessa aktier får dock som lägst ha 1/10 

inflytandeandel. 

4.2.1 Statistik över aktiehandeln på Stockholmsbörsen

Sedan 1996 har aktieomsättningen på Stockholmsbörsen stigit med över 700 %.40

Omsättningen har ökat, från att 1996 ha varit ca 918 miljarder kronor till att 2007 ha kommit 

upp i 6525 miljarder kronor. 

Figur 3, Diagram över aktieomsättningen vid Stockholmsbörsen

                                                
38 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=621692, 2007-12-11
39 Elmbrant, Björn, Dansen kring guldkalven, s. 311
40 Bilaga 2, Statistik över aktieomsättningen på Stockholmsbörsen 1996 - 2007
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Den uppåtgående trend som rådde på börsen mellan 1996 och 2000 vände efter att 

börsbubblan sprack den 6 mars 2000. Händelsen som ledde till att börsbubblan sprack var att 

nystartade IT-företag blev övervärderade men dessa värderingar gick inte att realisera. Detta 

ledde till att företagen gick med stora förluster eller gick i konkurs.41 Efter denna händelse 

sjönk aktieomsättningen kraftigt vid Stockholmsbörsen och det tog flera år innan den var uppe 

på samma nivå som innan börskraschen 42. 

4.3 Internet 

Internet är ett globalt nät av datorer och nätverk som har möjligheten att kommunicera med 

varandra genom en gemensam kommunikationsstandard, ett protokoll. Det som i folkmun 

kallas Internet är nätverket WWW (World Wide Web).43 Initiativet till det som kom att 

utvecklas till dagens Internet togs av president Eisenhower 1958 och gick under namnet 

ARPA-net.44 I Sverige var det KTH och andra svenska universitet som tog första steget i 

utvecklingen och spridningen av Internet45, en utveckling som ledde till att 90 % av Sveriges 

befolkning idag har tillgång till Internet46. 

4.3.1 Internetanvändningen i Sverige

Sverige är ett av de europeiska länder som toppar statistiken över antalet Internetanvändare 

och tillgång till Internet. 76 % av Sveriges invånare använder sig av Internet på jobbet eller i 

hemmet. Inom åldersgruppen 16-24 år uppgår Internetanvändningen till 97 %. För 

åldersgruppen 55-64 år ligger samma siffra på 89 %. Skillnaderna kan även ses mellan de 

lågutbildade och högutbildade användarna av Internet. Jämför vi dessa två grupper så 

framträder klara skillnader där 94 % av de högutbildade använder sig av Internet. Siffran 

bland lågutbildade ligger på 70 %. 

                                                
41 Elmbrant, Björn, Dansen kring guldkalven
42 Bilaga 2, Statistik över aktieomsättningen på Stockholmsbörsen 1996 - 2007
43 Thorell, Jerker, Paginas Stora IT-Lexikon, s. 166
44 Ibid. s. 164
45 Hamngren, Inga & Odhnoff Jan, De byggde Internet i Sverige, s. 19
46 World Internet Institute (WII), Rapport: Svenskarna och Internet 2007, s. 9
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4.4 Intervjuer 

4.4.1 Henrik Plantin, Head of Equities Sweden, Nordea Bank AB

Telefonintervju, Örebro 19 december, 2007

När började ni med tjänsten som möjliggör aktiehandel över Internet?

År 2000.

Har denna förenkling av aktiehandeln bidragit till en ökning i omsättningen för 

banken?

Det går inte att svara på, mitt spontana svar är ja men det är också så att utifrån den 

marknadsbild som har varit de senaste 5-6 åren så hade ju handeln också ökat.

Vilka alternativ finns till Internettjänsten om man vill investera i aktier?

Då har vi följande, telefontjänst som är för samma kunder som är anslutna till Internet kan 

också ringa och lägga order per telefon till ett callcenter om dem så önskar. De är då anslutna 

till Internet i det fallet. Det finns två kanaler till och dessa är att du kan gå in till vilket 

bankkontor som helst och hos rådgivare eller i kundtjänsten utföra en aktieaffär. Dels har vi 

inom vår private banking organisation, ett rent mäklarerbjudande, börsmäklare som finns på 

sex orter i landet, det är då för väldigt aktiva kunder med större kapital.

Hur stor del av de som investerar i aktier gör det genom Internettjänsten?

Antalet transaktioner är 70 %. Tar du antalet sett i volym så är det 30 %.

Har antalet portföljer påverkats sedan starten för tjänsten? Har antalet investerare 

ökat?

Ja, men som på fråga två är ju alltid frågeställningen, och det kan vi inte svara på hur stor 

andel beror på Internettjänsten och hur stor andel beror på en ökad marknadsaktivitet. Om vi 

inte hade haft Internettjänsten så hade vi ju haft en ökning till ex. i kontorsnätet som hade 

varit större än idag.
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Hur ser det ut nu jämfört med då när det handlar om skillnaden i portföljstorlek mellan 

de stora och de små aktieägarna? Har ni märkt någon skillnad? 

Nej, ingen skillnad. Vi har haft en överflyttning av kunder. De kunder som tidigare arbetade 

med aktier genom att gå in på sitt lokala kontor använder idag Internet. Den stora ökningen av 

aktieägare kom i princip vid Telia-utförsäljningen, sen har antalet mindre placerare inte blivit 

fler. Det var de stora statliga utförsäljningarna som ökade antalet mindre investerare. Det 

andra antalet är ganska konstant men placerare har ändrat beteende, istället för att göra 

affärerna på kontor görs affärerna på Internet. 

Är det fler som äger mindre aktieposter? Skillnader jämfört med då?

Nej, Det är samma resonemang som för ovanstående fråga.

Kan någon av dessa förändringar kopplas till tillgången till Internettjänsten eller beror 

dessa förändringar på något annat?

(Exempelvis en ökad efterfrågan eller andra faktorer?)

Jag tror att det är en kombination av marknadsutvecklingen de senaste fem åren och självklart 

tillkomsten av Internet. Avslutningsvis vill jag tillägga en intressant reflektion. Internet är i 

mycket hög grad en generationsfråga också. Äldre aktieinvesterare, många använder självklart 

Internet, men den äldre generationen, 65+ använder fortfarande i hög grad manuella tjänster 

som mäklare eller kontor. 

Medan yngre alltifrån 20 år och uppåt, där har vi en ökad andel som använder Internet och 

speciellt när i åldersgruppen 40 och 65+ så är det en väldig tillväxt av användare som 

använder Internet för sin aktiehandel.

Vilka andra faktorer kan ha påverkat Internethandeln?

Som en följd av marknadsutvecklingen har vi fått en helt annan fokus på aktieinvesteringar i 

massmedia. Om du går tio år tillbaka så var väldigt mycket av bevakningen av börsen en 

frågeställning för ekonomisidorna i dagstidningarna och specialtidskrifter, vecko- och 

månadstidsskrifter. Vi kan nu konstatera två saker; vi kan konstatera att massmedia generellt 
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bevakar börsen mer eller mindre proffsigt, du har mycket inslag dagligen på TV & Radio, alla 

typer av tidningar behandlar mer eller mindre aktiemarknaden professionellt. Till det, och det 

hänger samman med Internettjänsten, en annan faktor, tillgängligheten till information har 

ökat dramatiskt genom Internet i sig självt. För en investerare är det väldigt enkelt idag såväl 

för svenska som utländska investerare att skapa sig information genom Internet. Det är de 

faktorer som jag menar har varit klart bidragande, nämligen enkelheten till information och 

breddningen av information kring aktiemarknaden. 

4.4.2 Jan Aronsson, Vice-president e-solutions, Capital Markets, Handelsbanken

Stockholm 21 december, 2007

När började ni med tjänsten som möjliggör aktiehandel över Internet?

November 1997.

Har denna förenkling av aktiehandeln bidragit till en ökning i omsättningen för 

banken?

Den frågan är svår att svara på. Om vi inte hade haft Internet så hade vi haft mindre 

aktiehandel idag men om vi tittar på 1997 års nivå så ligger vi på ungefär samma nivå idag på 

detta kundsegment. Retailhandeln har inte ökat så mycket. Då handlade kunderna via sina 

kontor. Det gick inte lika snabbt som via Internet men placerarna handlade lika mycket då. De 

hade stora förmögenheter i sina depåer och det satt placeringsrådgivare på varje kontor, 

servade kunderna och tog ut höga avgifter. Handeln har flyttat från kontoret till Internet. Från 

att 100 % av affärerna gjordes på kontoret genom kundbord eller mäklare, så är det nu nere på 

30 %. Internethandel står för 70 %. Nu är det enkelt att göra aktieaffärer och det har bidragit 

till att många nya investerare har kommit men många har också skrämts iväg. IT-kraschen är 

en bidragande orsak till att många som handlade med aktier har försvunnit. De som inte 

hoppade av i tid satt fast med värdelösa aktier och drog på sig stora förluster. Kraschen kom 

som en överraskning, vi hade precis som idag en stark period med bara tillväxt som plötsligt 

vände.
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De som investerar i aktier tänker så att, ”gör jag en bra affär så är jag en duktig investerare”. 

Skulle det gå dåligt och det skulle bli en dålig affär så skyller vi det på någon annan. Då är det 

oftast analysens eller analytikernas fel, eller så är det fel på systemet eller något annat. 

De flesta som hoppade in i marknaden innan börskraschen förlorade jättemycket pengar vilket 

ledde till att de lämnade marknaden. En stor del av dessa kom inte tillbaka och därför är det så 

att färre svenskar äger aktier idag än tidigare. Den trend som vi kan se är att de som är inne i 

systemet fortfarande handlar lika mycket. Kundsegmenten i Handelsbanken handlar lika 

mycket idag som de gjorde för tio år sedan. En liten andel av kunderna har en hög aktivitet 

och handlar mycket, gör många affärer men de flesta kunderna har en låg aktivitet. 10 % av 

kunderna står för 90 % av omsättningen och såhär ser det nog ut överallt.

Aktiehandeln är volatil. Det är även säsongsvariation när det kommer till aktiehandel. Det 

görs mindre affärer under sommaren, mer affärer innan årsskiftet på grund av 

kvittningsaffärer samtidigt som våren är starkare än hösten. Andra faktorer som spelar en 

viktig roll när det talas om aktiehandel är den slumpmässiga variationen och även 

konjunkturen. Aktiehandeln ökar vid högkonjunktur. 

Vi har haft en tillväxt som till större delen består av en rörelse mellan kontorskanalen och 

Internetkanalen. Det har varit en stabil trend där kunderna ändrar beteende och handlar på 

Internet istället för på kontoret. Detta beror på att vi styr kunderna åt det här hållet med vår 

prissättning. Det kostar mycket pengar att genomföra en affär åt en kund genom kontoret. 

Rådgivare kostar, registrering av rådgivning kostar. Genom Internettjänsten gör kunden allt 

själv och det är ingen mänsklig hand involverad, det är helautomatiskt. Vi försöker styra 

kunderna genom prissättning, små affärer vill vi att kunderna ska genomföra över Internet. 

Detta för att små affärer innebär litet courtage och det blir billigt för kunden. Vi tar betalt av 

de stora kunderna som behöver vår rådgivning. Idag kostar det nästan ingenting att göra en 

aktieaffär via Internet. Bara på två år har priset i vår prislista gått ner från 30 punkter till nio 

punkter för en rak aktieaffär. Minimicourtage har gått ner från 150 till 99 kr. 

I början prisade vi ut oss från marknaden av ren dumhet och förlorade därför många kunder. 

Detta berodde på att mäklarna var billigare än bankerna och bankerna konkurrerade endast 

med varandra. Vi tänkte ”Det spelar ingen roll om vi förlorar en kund, så länge vi inte förlorar 

kunden till SEB”. Alla bankerna tänkte så och mäklarna njöt för att kunderna gick över till 
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dem. Handelsbanken är i antalet kunder lika stora som Nordnet och Avanza. Vi har lika 

många kunder men de kunder som hade mest att tjäna var de som handlade mest och de har 

gått över till Nordnet och Avanza. Idag är vi lika dyra men nu sitter kunderna både där och 

hos oss. Kunden är kund hos flera ställen och gör huvuddelen av affärerna där det är billigast. 

Anledningen till att vi inte är med och konkurrerar med Avanza eller E-trade på samma sätt är 

att vi inte har de paketeringar som de har, ”du gör så många affärer och då kvalar du in i det 

här segmentet med dessa priser”. Handelsbanken är individuella och decentraliserade. Det är

kunden och kontoret som har en relation, diskussionerna sker på individnivå. Problemet är att 

en del av diskussionerna aldrig kommer till stånd. Priser diskuteras inte, du blir bara kund. 

Om kontoren hade fått chansen eller varit mer proaktiva så hade de kunnat erbjuda kunderna 

bättre priser. Gör de inte det så är risken stor att vi förlorar kunder. Många kunder vet inte om 

att de kan förhandla. Svenskarna är inte ett förhandlande folk, de röstar med fötterna, går dit 

det är billigast. 

Just nu är vi inne i en stadig trend. Internetnotorna ökar. 2003 var vi inne i en bottenlös 

lågkonjunktur. Sedan dess är det bredare toppar och det går uppåt. Idag är det lite mera flackt 

med kontorsaffärerna. De som är kontorskunder genomför sina affärer antingen genom kontor 

eller genom Internet. Det som har hänt sedan 1998 är att staplarnas form har ändrats. 1998 var 

det lite Internet och mycket kontor. Idag är det mycket Internet och mindre kontor. Den 

genomsnittliga transaktionsstorleken genom kontorskanalen är dock en bit högre än genom 

Internetkanalen. 

Ett definitivt svar på fråga två är att vi inte har kunnat se en ökning av omsättningen. Det går 

inte att dra en sådan slutsats. Om vi inte hade en Internettjänst så hade vi förlorat de här 

kunderna, de hade gått till konkurrenterna. Kunderna handlade dock redan innan, handlade 

bättre och klokare. Idag har kunderna en alldeles för hög risknivå på sina placeringar. De får 

en övertro på sig själva, Jag har så mycket information, analyser, nyhetsflöden och flödande 

streamingkurser. Jag kar koll på allt, klart att jag måste kunna göra bra affärer. Genom att 

kunden har tillgång till så mycket information invaggas kunden i falsk säkerhet och lägger 

risknivån på tok för högt. Idag hanterar kunderna inte sina placeringar på ett rationellt sätt och 

detta leder till att det blir dåliga affärer. Vi är inte maskiner, vi fattar inte rationella beslut trots 

att vi har all information och detta leder till dåliga placeringar. 
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Vilka alternativ finns till Internettjänsten om man vill investera i aktier?

Internet via någon av våra Internettjänster, vi har flera olika, vissa är nischade mot kunder 

med speciella krav vilket innebär att de inte är öppna för alla kunder. Exempelvis 

företagstjänster eller tjänster med udda instrument. Internet är den huvudsakliga kanalen. 

Sedan kommer kontoren, antingen genom ett besök eller telefon.

Kunden kan också välja att bli servad av en mäklare vid ett mäklarbord. Det är inga vattentäta 

skott mellan kanalerna. Internetkanalen är en alternativ väg till kontoret. Många av kunderna 

använder Internet för att skaffa sig information och sedan lägger de sin affär via kontoret. En 

affär som de sedan kan bevaka via Internettjänsten. Kunderna tycker att de får ett mervärde 

genom att göra en affär via en mäklare eller personlig rådgivare. Det blir dyrare men de tycker 

att det är värt pengarna och förhoppningsvis så blir utfallet också bättre. Kunden är inte 

Internetkund eller kontorskund i Handelsbanken, kunden är både och. Kunden kan ringa 

kontoret för att exempelvis ändra en kurs som den har lagt genom Internet. 

Hur stor del av de som investerar i aktier gör det genom Internettjänsten?

Cirka 50 % av aktieinvesterarna handlar via Internet. På handelsbanken har vi cirka 250 000 

depåkunder varav hälften är Internetdepåkunder. Internetdepåkunderna har en högre 

transaktionsfrekvens och en genomsnittlig Internetkund gör fler affärer. Om antalet 

transaktioner på Internet jämförs med antalet transaktioner som görs genom kontoret så är 

siffran 70/30. De som gör större affärer gör det via kontor. Ju större affären är desto mer 

benägen är kunden att få rådgivning och då görs det via kontor. 

En liten den av kunderna står för en stor del av omsättningen. De flesta råkar äga lite aktier 

men är inte aktiva traders. Många kunder investerar istället i strukturerade produkter, de köper 

exempelvis en obligation och behåller den till förfall vilket innebär liten omsättning men kan 

innebära betydande värden sett i pengar. 



32

Har antalet portföljer påverkats sedan starten för tjänsten? Har antalet investerare 

ökat?

Antalet depåer har ökat väldigt kraftigt. Det har gått upp med 1000 %. Dock så är många av 

depåerna tomma och detta beror på att folk har lagt upp en depå för att handla aktier men 

kanske dragit sig ur. Det kan också vara så att de gjorde mycket affärer runt 2000-2001 och 

när de inte längre gör affärer så ligger depån kvar. Tio procent av kunderna har en hög 

aktivitet. Vi har också en stor bas av kunder som bara råkar ha en depå. 

Figur 4, Jan Aronssons figur över depåinnehav och aktivitet

När vi tittar på statistik och hur många avslut som görs så måste vi vara försiktiga. När en 

order har resulterat i ett avslut och blir en avräkningsnota innebär det betalningsflöden och 

intäkter för oss, det är där vi tjänar courtage.

Ofta pratas det om avslut som är något helt annat. Det går flera avslut på en avräkningsnota. 

När du gör avslut mot kund så gör du avslut med börsen. Statistik över avsluten kan betraktas 

med en stor nypa salt. När vi tittar på statistik är det lätt att falla i fällan genom att tänka 

”Nordnet har bara privatkunder så det måste vara ett mått på privatkundshandeln”. Detta är fel 

då allt som redovisas genom Nordnets börsmedlemskap inte är Nordnet. Andra banker 

använder deras plattform, en av dessa är Sparbanken Finn. När dessa kunder sedan använder 

deras system så kommer det upp som Nordnet. När det talas om aktiehandel så ska hänsyn 
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också tas till betydande institutionella flöden. Många företag har en Internetkanal, speciell 

Internettjänst för institutioner. Handelsbanken har en sådan och dessa sköter sig själva, de 

behöver ingen mäklare. Handeln ökar på hela marknaden men det kanske är där som handeln 

ökar mest just för tillfället. Den institutionella Internethandeln har ökat enormt mycket och 

ökar ännu explosionsartat. Allmänheten har öppnat depåer, oftast i syfte att äga sparprodukter. 

Många har dragit igång en handel när de såg att andra tjänade pengar på börsen. De ”spelade” 

ett tag och slutade sedan. De slutade antingen på grund av att det inte var så lätt som de hade 

trott eller på grund av att de har förlorat pengar. 

Hur ser det ut nu jämfört med då när det handlar om skillnaden i portföljstorlek mellan 

de stora och de små aktieägarna? Har ni märkt någon skillnad?

Vi har egentligen inte märkt någon skillnad. De förmögna fortsätter att vara förmögna och blir 

mer förmögna medan de fattiga fortsätter att vara fattiga. De förmögna investerarna har 

funnits här hela tiden. Skillnaden är att det har dykt upp en massa mindre investerare. Att 

uttala sig om portföljstorlek är svårt men en trend som finns är ju, det här är en allmän trend i 

samhället, att kunden kan vara kund på flera ställen. Internet har gjort det enkelt att vara kund 

på flera ställen samtidigt. Förut när kunder investerade så hade de allt sitt sparande i en och 

samma depå. Kunden kunde vara depåkund hos Öhmans eller Handelsbanken eller hos 

Hagströmer och Qviberg. Internet har gjort det enkelt att vara kund på flera ställen och detta 

är någon som kunderna har tagit till sig och blivit också. Det genomsnittliga antalet institut 

där kunden har sitt kapital idag är större än det har varit tidigare. Idag är du kund på en eller 

flera banker, kunder har nätmäklare, pengar på fonder hos Länsförsäkringar och så vidare. 

Idag är det mera spritt, och detta är definitivt en trend som har kommit tack vare Internet. Ett 

bra exempel på detta är PPM som kunden sköter själv via Internet.  

Är det fler som äger mindre aktieposter? Skillnader jämfört med då?

Det finns rätt många aktieägare som sedan IT-kraschen har rätt mycket surdegar kvar i 

depåerna, de sitter med aktier som är värda något öre styck. Det förlustavdrag som de innebär, 

plockar de fram vid lämpligt tillfälle exempelvis när de har vinster. Det finns rätt mycket 

depåer med litet ekonomiskt värde men som har ett stort värde i form av potentiella 

förlustavdrag som de kan kvitta mot en vinst när de har en sådan. Dessa depåer försvinner 
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sakta men nu har det varit en period igen då folk har tjänat mycket pengar o då är det dags att 

plocka fram de gamla förlusterna och kvitta dessa mot eventuella vinster.

Kan någon av dessa förändringar kopplas till tillgången till Internettjänsten eller beror 

dessa förändringar på något annat?

(Exempelvis en ökad efterfrågan eller andra faktorer?)

Vilka andra faktorer kan ha påverkat Internethandeln?

Teliautförsäljningen bidrog till många nya depåer och många nya investerare. Stora statliga 

utförsäljningar där staten privatiserar har en effekt på aktiehandeln. Det som är viktigast är 

trots allt stabiliteten på marknaden. När allt går uppåt och ekonomin är stabil, då stiger jag in. 

När grannen och arbetskamraterna säger att de tjänar pengar, när folk börjar prata, då kliver 

fler in, både nya investerare och de investerare som har varit inne tidigare men kanske har 

varit passiva som placerare, kliver tillbaka in på marknaden och sen är de förhoppningsvis 

kvar. Kunden har lärt sig någonting av tidigare läxor, eller också har den inte det och sedan 

försvinner kunden igen. Marknaden är starkt volatil, det går upp och ner och det är 

snabbrörligt. Det går inte att förutspå kriser och nedgångar, ett exempel på detta är 

bolånekrisen i USA nu i augusti. Vem hade kunnat förutse den i våras när allt pekade uppåt? 

Samma sak är det med Asienkrisen förra året. Det vänder snabbt.

En annan sak som kan ha påverkat Internethandeln är att det har tillkommit nya 

värdepapperstyper. Det blir mindre vanligt med direktinvestering i en aktie. Kunder investerar 

istället via en fond eller strukturerad produkt där de placerar i någon form av aktieindex och 

bygger in kapitalskydd och garantier. Banker paketerar ihop något istället för att sälja rena 

aktier. Handelsbanken är väldigt stora på det här med paketerade produkter och leder idag 

marknaden. Vi har byggt den marknaden i Sverige och är jättestora fortfarande. Detta är något 

som vi tjänar bra med pengar på. Våra kunder är utsatta för en massiv försäljning av 

strukturerade produkter. Vi tycker att de ska göra det istället för att sitta och direktinvestera i 

aktier och det är något som våra kunder nog ska vara rätt tacksamma för, för de har inte 

förlorat så mycket pengar. Tvärtom, de som har följt råden har det gått bra för.

Minskningen av transaktionskostnaderna är en annan sak som har påverkat aktiemarknaden, 

det går inte att komma ifrån. Egentligen så borde givet alla de förändringar som har inträffat 

handeln ha minskat, då allt går snabbare idag. Ena sekunden kan du tro att du har en vinst och 
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i nästa sekund är den borta. Det går att vara daytrader idag och leva på det om du vet vad du 

håller på med. Det kostar nästan ingenting att handla idag. Det som går att göra för några 

hundra kronor idag kostade tusenlappar för ett par år sen.

Det råder andra förutsättningar idag. Innan Internet fanns det ingen möjlighet att vara 

daytrader. Daytraderbeteendet och det segmentet, det har ju kommit mer med Internetkanalen. 

Tidigare kom kunden in på kontoret, köpte 100 Erikssonaktier, fyllde i papper, postade det till 

centrala huvudkontoret där det processades och förhoppningsvis blev det en affär som kunden 

fick information om hem i brevlådan. De försökte inte tjäna pengar på att aktien skulle röra 

sig med 5 öre. Då handlade det om ”jag köper för 14 kronor och säljer vid 20 kronor”. 

Kunden hade en helt annan långsiktighet då. Då var kunden mer placerare, idag är kunden 

mera trader och skulle du vara trader på den tiden så skulle du ha behövt sitta i direktkontakt 

med en mäklare vilket endast ett litet antal kunder hade tillgång till och faktiskt gjorde. 

Till och från så har även massmedia påverkat aktiehandeln. Folket lockas antagligen av 

massmedia. Något måste förklara beteendet att folk går in i marknaden och ut ur marknaden. 

Om du ska lyckas som placerare så ska du inte göra som tidningarna säger, du ska göra 

tvärtemot. Då tidningarna säger att det går att göra klippen så är det på väg att vända och då är 

det inte läge att göra aktieköp. 

En grej som fortfarande är i sin linda, men som är på väg att komma är det att avstånd som 

blir kortare med Internet. Det kommer att innebära att det blir enklare att handla utländska 

aktier. Idag är det väldigt få som handlar på utländska börser och detta är en trend som 

kommer att vända. Anledningen till att det kommer att bli enklare och vanligare med handel 

på utländska börsen är den att börserna konsolideras upp och förvaringsinstituten konsolideras 

upp. Det kommer att bli enklare och enklare att köra gränsöverskridande handel. 

Språkbarriärer kan dock vara ett hinder för de som vill investera i utländska aktier. Om du till 

exempel vill investera i tyska aktier och hittar en bra nyhetssida som bevakar aktiemarknaden 

så skriver de antagligen på tyska.

Det är idag möjligt att för låga pengar handla över hela världen. Det svåra kan vara att hitta 

och komma åt information men det kommer att utvecklas och bli mer och mer vanligt. Så 

småningom kommer den svenska aktiemarknaden att vara ointressant. Vi kommer att prata 

mindre om den svenska aktiemarknaden och mer om den globala marknaden. En annan sak 
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som är viktig är euron och samarbetet Europa. Detta samarbete innebär att kunden tar mindre 

valutarisk idag än förr. Det har även kommit instrumenttyper som gör att det är lättare att ta 

utländsk risk och att hedga utländsk risk. Produkter som kunden kan handla med idag är allt 

från indexprodukter till derivat och råvaror. För ett par år sedan var det dyrt att köpa en finsk 

eller dansk aktie, det var dyrt att handla med utländska aktier. Prissänkningen på de utländska 

aktierna har varit kraftigare än på de inhemska. De utländska aktierna växer starkt från en låg 

nivå, det innebära stora förändringar.

Det går inte så snabbt som vi tror att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar och nya 

kanaler. Människan är lite trög, det finns en del tröghet när det gäller att anpassa sig till nya 

saker och detta är inte specifikt för börsen. Detta hänger samman lite med IT-kraschen, folket 

hade förväntningar om kundbeteenden och att dessa beteenden skulle förändras väldigt 

snabbt. Tekniken och möjligheterna fanns men det kom inga omedelbara inkomster. Det krävs 

tid innan människan har anpassat sig till nya marknadsförutsättningar.

När vi tittar på framtiden så ser det ut att gå mer åt Internethållet. Tittar vi ur en 

banksynvinkel så frågar vi oss ”var tjänar vi pengar någonstans”? Det viktiga är att ha 

kundbasen, kunden, inte att tjäna pengar. Detta för att vi sen ska kunna sälja sina produkter. 

Anledningen till att vi erbjuder handel är för att vi vill binda kunden till oss. Vi tjänar inte 

pengar på handeln. Vi skulle kunna låta kunden handla i princip gratis för det är så lite pengar 

som vi tjänar på handeln. Glada kunder som trivs hos handelsbanken kommer antagligen att 

köpa våra produkter istället för konkurrenternas. Sannolikheten för att de köper våra 

produkter ökar om vi har nöjda kunder i. Det lönar sig att ha ett lågt pris för då lockas 

kunderna. Courtageavgifterna som vi tar ut är endast en liten del av intäkterna. Andra intäkter 

består av provisioner och administrativa avgifter. Du behöver inte vara kund i Handelsbanken 

för att köpa en Handelsbankenfond. Du kan köpa en Handelsbankenfond hos exempelvis 

Avanza och självklart tjänar Handelsbanken pengar på den affären i alla fall, men vi tjänar 

mer om vi säljer produkten själva för då behöver vi inte dela pengarna med konkurrenten.
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55.. AAnnaallyyss

I analysavsnittet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen som presenterats 

tidigare i denna uppsats.

5.1 Förändringar till följd av introduktionen av Internettjänster 

Att Internet som fenomen har haft en påverkan på aktiehandeln vid Stockholmsbörsen är 

Henrik Plantin vid Nordea Bank AB och Jan Aronsson vid Handelsbanken Capital Markets 

eniga om. Sedan Handelsbanken och Nordea introducerade sina Internettjänster 1997 

respektive år 2000 har handeln med aktier påverkats märkbart. Introduktionen av 

Internettjänster har dock enligt Jan Aronsson och Henrik Plantin inte påverkat 

aktieomsättningen på Stockholmsbörsen i den utsträckning att det går att ge ett definitivt svar 

på detta. Själva förenklingen av handeln har inte lockat någon ansenligt större mängd nya 

kunder att prova på aktiehandel men det som däremot kan ha spelat en stor roll i att nya 

kunder har sökt sig till börsen och valt att placera i aktier är dagens informationssamhälle där 

tillgången till information i och med Internet är enorm vilket leder till att placerare kan 

jämföra priser och försäljare på ett enklare sätt och därmed ledas in på marknaden. 

5.1.1 Förändringar i aktieomsättningen på Stockholmsbörsen

Ökningen av aktieomsättningen på Stockholmsbörsen har sedan 1996 fram till idag stigit från 

cirka 918 miljarder per år till 6525 miljarder per år vilket innebär en ökning på över 700 %. 

Denna ökning har varit konstant med undantaget för åren efter börskraschen. Denna 

förändring beror till stor del på marknadsbilden som vi har haft, med en stark högkonjunktur 

som har pekat stadigt uppåt. Enligt Jan Aronsson på Handelsbanken Capital Markets ligger 

handeln idag på ungefär samma nivå på detta kundsegment. Anledningen till att 

Handelsbanken har en Internettjänst enligt Jan är för att banken inte vill förlora kunderna. 

Bankerna erbjuder sina kunder bättre och smidigare lösningar och de måste vara med och 

utveckla tjänster även om de inte tjänar några större pengar på dessa. Introduktionen av 

Internettjänster har inte märkbart påverkat omsättningen på Stockholmsbörsen. Kunderna 

hade antagligen inte handlat mindre om denna tjänst inte hade funnits. De hade dock använt 

sig av andra kanaler som exempelvis kontoren eller genom rådgivare och mäklare.  
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5.1.2 Förändringar rörande antalet aktiedepåer 

Portföljstorleken innebär det samlade aktieinnehavet som en placerare äger. Jan Aronsson och 

Henrik Plantin medger båda att portföljantalet har ökat men Henrik Plantin säger att det inte 

går att säga om det beror på introduktionen av Internettjänsten eller den ökade 

marknadsaktiviteten. Henrik menar att om vi inte hade haft Internet så hade placerarna använt 

kontoret som kanal. På Handelsbanken har antalet depåer ökat med 1000 %. Många av 

depåerna står idag tomma, detta på grund av att potentiella placerare har öppnat en depå men 

sedan dragit sig ur utan att investera i aktier. Jan menar att många affärer gjordes kring 

perioden för IT-bubblan. Detta bidrog också till att antalet depåer ökade under denna period. 

Det är många av dessa depåer som idag ligger tomma. Henrik och Jan menar båda att antalet 

depåer har ökat men att detta inte kan härledas till just Internettjänsten. Med tanke på att 

många av depåerna på Handelsbanken tillkom under perioden kring IT-bubblan kan dessa 

depåer härledas till högkonjunkturen och den goda ekonomiska utvecklingen. Att mängde 

depåer minskade sedan börsbubblan spruckit och ekonomin började dala kan till viss del 

förklaras av att placerare lockades av den ökande marknaden. Köpstimulansen som detta 

innebar verkar här ha avtagit då mängden depåer har minskat. 

5.1.3 Förändringar i depåstorlek och skillnaden mellan investerare

Introduktionen av Internettjänsten som möjliggör aktiehandel kunde ha förväntats ökat antalet 

placerare med mindre kapital i och med enkelheten.47 De som vill prova på att investera i 

aktier kan göra det med endast ett par knapptryckningar och med ett mycket litet kapital och 

detta borde ha lockat nya investerare till marknaden. Detta borde ha lett till att klyftan mellan 

de investerarna med mycket kapital och de med litet kapital ökar. Jan Aronsson och Henrik 

Plantin menar att det egentligen inte har blivit några skillnader mellan dessa. Jan säger att de 

som var rika innan är rika även idag, och deras förmögenhet fortsätter att växa. De som inte 

hade pengar innan introduktionen av Internettjänsten har inte heller idag pengar. Antalet 

portföljer har ökat men skillnader i fördelningen utan dessa har inte noterats. Henrik förklarar 

att det istället har skett en överflyttning där kunderna väljer att göra sina affärer över Internet 

istället för via kontor och mäklare. Jan Aronsson är inne på samma linje och menar att i och 

med enkelheten så har kunderna förflyttats och blivit kunder på flera ställen samtidigt vilket 

                                                
47 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 55
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inte var lika vanligt tidigare och att denna förändring är ett resultat av Internettjänsternas 

lansering på aktiemarknaden. Många av de depåer som finns kvar och som innehåller små 

värden är depåer som är kvar sedan IT-kraschen och som kunder använder för att kvitta mot 

eventuella vinster.  

5.2 Alternativa investeringskanaler

Även om de flesta placerarna använder sig av Internet så är det viktigt att ha andra 

investeringskanaler som möjliggör handel för de kunder som inte vill eller inte kan använda 

Internet. Handelsbanken och Nordea har båda alternativa investeringskanaler. Dessa är 

kontor, telefontjänst där kunden över telefon kan lägga sin order och även mäklare eller 

rådgivare som hjälper kunden med rådgivning och placering. Handelsbanken och Nordea har 

samma fördelning när det gäller antalet transaktioner där 70 % av dessa sker genom 

Internettjänsten och 30 % sker på kontoren. När det handlar om omsättning så står 

Internettjänsten för 30 % av omsättningen på Nordea. På Handelsbanken finns det också en 

skillnad när det är fråga om omsättning. Jan Aronsson på Handelsbanken menar att de kunder 

som har ett större kapital och som investerar högre summor pengar är mer benägna att ta 

rådgivning. Därför sker större affärer oftast på kontoren eller via rådgivare eller mäklare. 

Enligt modellen för konsumentbeteende på Internet värderar konsumenterna den frihet det 

innebär att handla på Internet och på så sätt slippa mellanhänder. Siffrorna ovan kan kopplas 

till modellen som visar att majoriteten av antalet transaktioner sker på Internet medan 

Internettjänsterna endast står för 30 % av omsättningen. Kunderna värderar friheten när det 

handlar om mindre belopp men är mer benägna att ta rådgivning eller utföra sina affärer 

genom kontor när det handlar om större summor pengar. Detta bekräftas också av Yuan Gaos 

teori som säger att större och dyrare varor, i detta fallet större aktieposter, väljer kunden oftast 

att köpa på plats och inte över Internet då kunden är intresserad av att få mer information om 

varan eller tjänsten.

5.3 Påverkan på aktiemarknaden 

Aktiehandeln har sedan introducerandet av Internettjänster ökat men det är inte bara 

Internettjänsternas förtjänst att aktiehandeln har ökat i en så stor utsträckning. Ekonomiska 
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faktorer i kombination med massmedia har bidragit till att nya placerare har stigit in på 

marknaden och att gamla placerare har lämnat denna. 

5.3.1 Ekonomiska faktorer och dess påverkan på aktiehandeln 

Henrik Plantin och Jan Aronsson är eniga om att det är marknadsutvecklingen och den stabila 

uppåtgående marknadstrenden som har påverkat aktiemarknaden i störst utsträckning. En 

stark ekonomi lockar gamla som nya investerare och när ryktet om goda placeringar och goda 

placeringsresultat sprider sig tenderar det att locka till sig fler investerare. En enskild händelse 

som har lockat till sig många nya investerare är privatiseringen och utförsäljningen av Telia. 

Enligt Henrik Plantin på Nordea bidrog detta till en stor ökning av aktieägare och antalet 

depåer ökade kraftigt när privatiseringen ägde rum. Sedan denna händelse har inte antalet 

påverkats nämnvärt. Jan Aronsson nämner att många går in på en marknad när allting pekar 

uppåt precis som innan IT-kraschen i början av 2000-talet då vi hade en bra trend med hög 

tillväxt och högkonjunktur som vände på kort tid och där placerarna förlorade mycket pengar. 

Privatiseringen av Telia stimulerade nya konsumenter genom att erbjuda aktier i ett för 

svenska folket välkänt företag. Detta lockade nya placerare in på marknaden, genom 

Internetkanalen men även genom de övriga kanalerna. Jan Aronsson nämner att bankerna förr 

konkurrerade med varandra och ignorerade de erbjudanden som Avanza och Nordnet erbjöd 

sina kunder. Detta lockade över kunder till Avanza och Nordnet genom att de tog ut lägre 

avgifter för sina tjänster. Prissättningar av denna typ fungerar som köpstimulans och tenderar 

att locka över kunder från andra banker som tar ut högre avgifter för samma typ av tjänster.

5.3.2 Massmedia och IT-samhället

Internettjänsternas påverkan på aktiehandeln är en direkt påverkan på denna men det finns 

även indirekt påverkan som är starkt relaterad till tillgången till Internet. Indirekt påverkan är 

den påverkan som kommer från massmedier, tidningar, radio, tv och informationskällor på 

Internet. Henrik Plantin på Nordea nämner att alla tidningar behandlar aktiehandel mer eller 

mindre professionellt. Tillgången till information har ökat och detta har bidragit till en ökande 

handel. Idag är det enkelt att skaffa sig kunskap om aktier och att investera i dessa. Jan 

Aronsson menar att placerare idag tar högre risker på grund av just detta. Placerare som har 

tillgång till så mycket information som vi har idag där vi har analyser, kurser i realtid och 

nyhetsflöden som behandlar marknaden invaggas i en säkerhet och tror att de är kapabla till 
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att göra bättre affärer. På grund av detta fenomen tar de idag mycket högre risker och gör inte 

lika kloka placeringar som förr då de gjorde affärer utan att ha tillgång till dessa verktyg. 

Detta fenomen kan kopplas till den del i Yuan Gaos modell som behandlar 

konsumentegenskaper där Gao säger att de konsumenter med kunskap i området, i detta fall 

de konsumenter som är vana Internetanvändare, oftare handlar på Internet men är också 

benägna att ta större risker vilket bekräftas av Jan Aronsson på Handelsbanken. 

Globaliseringen och den världsomfattande aktiehandeln som är på väg att komma kan 

stimulera kunder att handla på marknader där de tidigare inte har haft möjlighet att handla på 

grund av diverse barriärer när denna handel förenklas och görs tillgänglig för placerare i 

Sverige. 

5.4 Konsumentbeteende på Internet

Konsumenter av Internetbaserade banktjänster har idag tillgång till all information med endast 

ett par knapptryckningar. Jan Aronsson menar att Handelsbanken förlorade många kunder 

genom deras höga prissättning när de i början inte var med och konkurrerade mot Avanza och 

Nordnet utan istället endast konkurrerade mot andra banker. Detta bidrog till att kunderna 

valde det billigare alternativet och det var de kunderna som hade mest att tjäna på ett byte som 

bytte till Avanza eller Nordnet då de stimulerades av deras prissättning. Kunderna som 

använder Internet kan lätt göra jämförelser mellan olika aktiemäklare och välja det billigaste 

alternativet. Genom att kunden föredrar billigare alternativ väljer Handelsbanken att styra 

kunden mot Internet just genom att sänka priset och på det sättet få handeln att ske 

helautomatiskt utan mellanhänder på ett enklare sätt. 

Kunder som utför större affärer väljer oftast kontoret som kanal då de har möjlighet till 

personlig rådgivning vilket får kunden att känna sig säkrare när kunden utför en större affär. 

Placerare som väljer att använda Internettjänster för sina affärer kan i lugn o ro gå igenom 

valmöjligheterna och befintlig information som det har tillgång till tack vare Internet och har 

på så sätt full kontroll över sin handel då de själva skriver in nödvändiga parametrar i 

programmet och själva utför affären. Det faktum att tillgången till Internettjänster har 

underlättat aktiehandeln har också skapat daytradertrenden då det idag går att handla aktier 

snabbare och enklare än förut. Konsumenter som handlar över Internet tenderar att ta högre 
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risker vilket delvis bekräftas av Jan Aronsson som menar att dagens informationssamhälle har 

lett till att placerarna tar större risker. 

Erfarenhet och kunskap kring Internet är en annan faktor som avgör huruvida konsumenten är 

villig att köpa varor och tjänster över Internet. Henrik Plantin nämner att majoriteten av de 

som idag handlar på kontoren är äldre kunder. Yngre kunder använder sig oftare av 

Internettjänsten. Detta förklaras av det faktum att yngre kunder är överrepresenterade i 

statistiken över Internetanvändare i Sverige och att äldre användare ännu inte har tagit till sig 

teknologin i samma utsträckning. 

5.5 Analys av konsumtionsmodell och dess tillämpning

Gaos modell som togs upp i teoridelen är inte skapad för att förklara aktiehandel över 

Internet. Modellen är tänkt att användas för att förklara orsakerna till att konsumenter handlar 

varor och tjänster över Internet, istället för att handla dessa direkt i butiken. Det finns likheter 

mellan handel med finansiella instrument, som i det här fallet aktier, och handel med övriga 

varor och tjänster över Internet. Likheterna är de generella variabler som modellskaparen 

använder sig av, som exempelvis bekvämlighet, Internetvana, kunskap och självförtroende 

men det finns även skillnader mellan aktiehandel och övrig konsumtion över Internet. 

Eftersom aktiehandel skiljer sig från handel med övriga produkter och tjänster är det 

värdefullt att testa Gaos modell för att klargöra i vilken utsträckning den förmår förklara 

situationer där det är aktier som handlas över Internet. I analysen nedan används modellens 

fyra komponenter var och en för sig för att analysera det intervjumaterial som insamlats i 

föreliggande studie.

5.5.1 Analys I: Anledning till handel

Anledningen till handel tar upp de faktorer som förklarar varför konsumenter av varor och 

tjänster väljer att handla på Internet. Gaos modell tar upp tre faktorer som anses vara viktiga 

anledningar till att konsumenter väljer att handla på Internet. Dessa är tillgången till 

information, bekvämlighet och kontroll. 
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Figur 5, Anledning till handel och sannolikhet för Internethandel

Tillgången till information är en faktor som är inkluderad i Gaos modell och även en av 

anledningarna till att aktieplacerare väljer att placera i aktier över Internet vilket också 

bekräftas av respondenterna i studien som menar att massmedias bevakning, breddningen av 

information kring aktiemarknaden och tillgången till denna genom dagstidningar, radio och 

TV har bidragit till framgången för Internetbaserade tjänster som möjliggör aktiehandel. 

”Vi kan konstatera att massmedia generellt bevakar börsen mer eller mindre 

proffsigt, du har mycket inslag dagligen på TV & Radio, alla typer av tidningar 

behandlar mer eller mindre aktiemarknaden professionellt.”

Henrik Plantin, Nordea Bank

Bekvämlighet kan anses vara en generell faktor, ej knuten till någon specifik typ av handel, 

och kan därför appliceras på alla kategorier av Internethandel. Även variabeln enkelhet hör till 

”anledning till handel”. Gao nämner denna variabel, och placerar den i variabeln ”tillgång till 
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information”. Gao förklarar att då prisjämförelser är enkla att göra i en informationsrik miljö, 

kan detta bidra till att konsumenten handlar på Internet48. 

”Internet har gjort det enkelt att vara kund på flera ställen och detta är någon som 

kunderna har tagit till sig och blivit också. Det genomsnittliga antalet institut där 

kunden har sitt kapital idag är större än det har varit tidigare.” 

Jan Aronsson, Handelsbanken

Enkelhet är en avgörande faktor till att konsumenten väljer att göra affärer över Internet 

istället för att besöka en butik eller i det här fallet en bank. Enkelheten ingår även i variabeln 

bekvämlighet. Gao menar att enkelheten att handla hemifrån och bekvämligheten att kunna 

handla vilken tid som helst på dygnet lockar konsumenter att handla på Internet istället för i 

affärer.49

”Nu är det enkelt att göra aktieaffärer och det har bidragit till att många nya 

investerare har kommit men många har också skrämts iväg.”

Jan Aronsson, Handelsbanken

Bekvämligheten sträcker sig till ”öppettiderna”50 då Internetbutikerna är tillgängliga dygnet 

runt och då kunderna kan välja att handla när som helst under dygnet. Även om denna 

variabel inte är fullt applicerbar på aktiehandel då affären inte kan slutföras under de 

timmarna som börsen är stängd så kan konsumenten när som helst lägga sin order som 

automatiskt utförs när börsen åter öppnar. 

Likaledes kan egenskapen kontroll appliceras på all typ av Internethandel då kunder som 

handlar på Internet har full kontroll över utbud och priser endast genom ett par 

knapptryckningar. 

Elementet ”anledning till handel” har visat sig motsvara situationen av aktiehandel över 

Internet väl och kan användas för att förklara anledningarna till denna handel. 

                                                
48 Gao, Yuan, Web Systems Design and Online Consumer Behavior, s. 55
49 Ibid. s. 56
50 Ibid. s. 56
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5.5.2 Analys II: Internetkunskap och erfarenhet

Internetvana och kunskap och även tidigare erfarenhet från Internethandel är enligt Gao 

betydelsefulla omständigheter för att konsumenten ska bedriva Internethandel. 

Figur 6, Internetkunskap och erfarenhet och sannolikhet för Internethandel

Kunder som besitter dessa egenskaper tenderar att oftare handla på Internet jämfört med 

kunder som saknar dessa egenskaper. Ålder kan kopplas till detta element av den orsaken att 

yngre människor är mer aktiva Internetanvändare och i större utsträckning använder Internet 

även till aktieköp än äldre människor, som föredrar att utföra sina affärer på det traditionella 

sättet genom mäklare eller genom besök på bankkontor.

”Internet är i mycket hög grad en generationsfråga också. Äldre aktieinvesterare, 

många använder självklart Internet, men den äldre generationen, 65+ använder 

fortfarande i hög grad manuella tjänster som mäklare eller kontor.” 

Henrik Plantin, Nordea Bank
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Elementet ”Internetkunskap och erfarenhet” har ett gott förklaringsvärde men behöver 

preciseras genom att variabeln ”ålder” läggs till. 

Figur 7, Köpstimulans och sannolikhet för Internethandel, omarbetad modell
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5.5.3 Analys III: Konsumentegenskaper

När Gao i sin modell förklarar konsumentegenskaper tar han upp riskbenägenhet och 

självförtroende hos konsumenterna. Sannolikheten för Internethandel är större om 

konsumenten inte är riskavers och om konsumenten har ett högt självförtroende. 

Figur 8, Konsumentegenskaper och sannolikhet för Internethandel

Aktieplacerare som handlar aktier genom Internettjänster tenderar ofta att vara mer 

riskbenägna än de placerare som handlar genom kontor och rådgivare då de utför sina affärer 

själva vilket kan förklaras av tillgången på information och analyser som leder till kunden får 

en övertro på sig själv och invaggas i en falsk säkerhet. 

”Idag har kunderna en alldeles för hög risknivå på sina placeringar. Kunden får en 

övertro på sig själv, Jag har så mycket information, analyser, nyhetsflöden och 

flödande streamingkurser. Jag kar koll på allt, klart att jag måste kunna göra bra 
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affärer. Genom att kunden har tillgång till så mycket information invaggas kunden i 

falsk säkerhet och lägger risknivån på tok för högt.”

Jan Aronsson, Handelsbanken

I variabeln självförtroende sätter Gao in den tekniska kunskapen hos konsumenten. 

Teknikintresse och teknikkunskap ökar sannolikheten för Internethandel och kan också antas 

öka sannolikheten för aktiehandel över Internet då dessa är grundläggande 

konsumentegenskaper som borde ha betydelse oavsett vilken produkt eller tjänst som kunden 

efterfrågar. Variabeln själförtroende och det faktum att Gao anser att den tekniska kunskapen 

faller in under denna variabel gör att det överlappar elementet ”Internetvana och kunskap”. 

Detta är ett problem med modellen som inte kan lösas med hjälp av denna analys, och som jag 

därför lämnar därhän efter detta påpekande.

Variabeln ”riskbenägenhet” i elementet ”konsumentegenskaper” har visat sig motsvara 

situationen av aktiehandel över Internet väl. Variabeln självförtroende överlappar elementet 

”Internetvana och kunskap” men trots detta går variabeln att applicera på aktiehandel då det är 

en fundamental egenskap. 
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5.5.4 Analys IV: Köpstimulans

Köpstimulans innebär de bonussystem, rabatter och specialerbjudanden som Internetkunden 

lockas med för att köpa varor och tjänster över Internet. Även utbud av produkter faller under 

denna kategori då tilltalande produkter tenderar att locka köpare. 

Figur 9, Köpstimulans och sannolikhet för Internethandel

Vid handel av aktier sätts inte priserna av bankerna eller fondkommissionärerna. Priserna 

bestäms på börsen och dessa förmedlar endast tjänsten, vilket innebär att alla kunder som 

handlar hos banker eller fondkommissionärer har möjlighet att köpa aktier till samma pris. 

Respondenterna diskuterar inte betydelsen av att kunden får en bonus eller en rabatt, utan talar 

istället om hur stora courtageavgifterna är. 
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”Idag kostar det nästan ingenting att göra en aktieaffär via Internet. Bara på två år 

har priset i vår prislista gått ner från 30 punkter till nio punkter för en rak aktieaffär. 

Minimicourtage har gått ner från 150 till 99 kr.” 

Jan Aronsson, Handelsbanken

Detta innebär att modellens variabler ”bonus” och ”rabatt” har ett lågt förklaringsvärde i de 

nu undersökta situationerna av aktiehandel över Internet. Istället bör variabeln i elementet 

vara ”courtageavgiftens storlek”,

Den avgift som banker och fondkommissionärer tar ut vid aktiehandel är courtageavgiften. 

Banker och kommissionärer kan ibland välja att ta bort denna avgift och på så sätt låta 

kunderna handla kostnadsfritt vilket innebär att de som handlar med aktier får någon form av 

rabatt på tjänsten men inte på själva produkten, i det här fallet aktien, då priset för denna inte 

sätts av bankerna och kommissionärerna själva. Specialerbjudanden som paketerade lösningar 

och lösningar som ger storkunder lägre courtage förekommer också i syfte att locka till sig 

fler kunder då courtageavgiften oftast inte utgör en stor inkomstkälla för bankerna. Genom att 

ha en låg avgift eller ingen avgift alls gynnas kunderna samtidigt som banken eller 

kommissionären knyter dessa till sig och kan ta ut avgifter för andra tjänster som kunderna i 

banken nyttjar. Utbud av produkter är enligt Gao en viktig faktor när det handlar om att 

stimulera kunderna till att handla varor eller tjänster på Internet. Banker och 

fondkommissionärer som erbjuder sina kunder handel med aktier kan välja att erbjuda aktier 

inte bara från företag noterade på den svenska börsen utan även från företag noterade på 

börser internationellt, och därmed utöka sitt utbud av produkter.  

Elementet ”köpstimulans” har visat sig motsvara situationen av aktiehandel över Internet 

dåligt och kan därför i sin ursprungsform inte användas för att förklara aktiehandeln på 

Internet. Variablerna i elementet har därför ersatts med variabler som har ett högre 

förklaringsvärde över aktiehandeln på Internet. 
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Figur 10, Köpstimulans och sannolikhet för Internethandel, omarbetad modell

5.5.5 Sammanfattande analys 

Analysen ovan har visat att Gaos modell, som förklarar sannolikheten för Internethandel, även 

kan användas för att förklara sannolikheten för handel av aktier över Internet. Modellen har 

dock visat sig vara bristfällig i vissa avseenden: ibland har variablerna i modellens element 

haft en alltför oprecis formulering (t.ex. ”kontroll”, som har utvecklats genom tillägget av 

”tillgänglighet”) och ibland har de inte motsvarat de speciella förutsättningar som gäller vid 

aktiehandel (t.ex. ”bonusar” och ”rabatter” som inte är aktuella i denna situation, och som har 

ersatts av variabeln ”courtageavgiftens nivå”).” 

Efter att analys I-IV har genomförts kvarstår dock flera aspekter ur intervjumaterialet, som 

analysen inte har förmått hantera. I detta avsnitt presenteras därför resultatet av en induktiv 

delanalys. Här har intervjumaterialet undersökts med ambitionen att finna ytterligare variabler 

som förklarar handeln av aktier över Internet, variabler som inte har inrymts i analysen som 

gjorts med hjälp av Gaos modell. Den induktiva analysen gav tre nya variabler som inte fanns 
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med i Gaos ursprungsmodell. Dessa är ”konjunkturläge”, ”säsongsvariation” och 

”marknadsbild”. 

Variabeln ”konjunkturläge” är en betydelsefull variabel när det gäller aktiehandel. 

Konjunkturen påverkar aktiehandeln på det sätt att flera kunder väljer att placera när det råder 

högkonjunktur. Vid lågkonjunktur är det ekonomiska läget dåligt och därmed minskar också 

aktiehandeln. 

”Just nu är vi inne i en stadig trend. Internetnotorna ökar. 2003 var vi inne i en 

bottenlös lågkonjunktur. Sedan dess är det bredare toppar och det går uppåt.”

Jan Aronsson, Handelsbanken

Variabeln ”marknadsbild” och ”konjunktur” beskriver båda marknadsläget. En bra 

marknadsbild är viktig för aktiehandel och påverkar denna i stor utsträckning.  

”Det går inte att svara på, mitt spontana svar är ja men det är också så att utifrån 

den marknadsbild som har varit de senaste 5-6 åren så hade ju handeln också ökat.”

Henrik Plantin, Nordea Bank

Vid en stabil marknadsbild ökar aktiehandeln och nya placerare väljer att stiga in och handla 

med aktier. 

”Det som är viktigast är trots allt stabiliteten på marknaden. När allt går uppåt och 

ekonomin är stabil, då stiger jag in.”

Jan Aronsson, Handelsbanken

”Säsongsvariation” är den tredje variabeln som den induktiva analysen har gett. 

Säsongsvariationen innebär att placerare handlar mer med aktier under vissa tider på året. 

Under våren och perioden innan årsskiftet är perioder då det görs mer affärer medan 

sommaren och hösten är svagare perioder då färre affärer görs.
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”Det är även säsongsvariation när det kommer till aktiehandel. Det görs mindre 

affärer under sommaren, mer affärer innan årsskiftet på grund av kvittningsaffärer 

samtidigt som våren är starkare än hösten.”

Jan Aronsson, Handelsbanken

Dessa variabler är alla omvärldsvariabler som inte kan påverkas av banker eller 

fondkommissionärer. Dessa variabler kan inte heller påverkar av kunder. Variablerna är av 

makroekonomisk karaktär och styrs av det ekonomiska läget. Med anledning av detta placeras 

dessa i ett nytt element med namnet ”omvärldsfaktorer”. Detta nya element kommer att utgöra 

modellens femte element. Den gemensamma nämnaren för de tre ingående variablerna är att 

de alla relaterar till den omgivande situationen i stort, varför detta nya element har getts 

beteckningen ”omvärldsfaktorer”.

Figur 11, Sannolikhet för aktiehandel på Internet, egenutvecklad modell

Av de element som Gao utvecklat är köpstimulansen det element som mest har behövt 

omarbetas, mot bakgrund av den genomförda analysen. Stimulansen när det handlar om 

aktiehandel består istället av specialerbjudanden eller paketlösningar som vissa banker och 

fondkommissionärer erbjuder sina kunder, där avgifterna påverkas av antalet av kund 
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genomförda affärer. Courtageavgiften kan vid aktiehandel ses som det pris som bankerna eller 

fondkommissionärerna tar ut då dessa inte påverkar aktiepriset. Köpstimulansen kan därför 

bestå av sänkta eller helt avskaffade courtageavgifter för att locka till sig kunder. Utbud av 

aktier eller strukturerade produkter fungerar också som köpstimulans för kunder som är ute 

efter specifika finansiella produkter och marknader. Statliga utförsäljningar som exempelvis 

utförsäljningen av Telia har en positiv effekt på aktiehandeln och lockar även dessa nya 

placerare in på marknaden. 

Modellens övriga element har modifierats i mindre utsträckning, men har dock preciserats i 

några avseenden. Den största förändringen av Gaos modell är dock att ett femte element har 

inkluderats i modellen. Detta element relaterar till sådana omvärldsfaktorer som är av särskild 

betydelse vid handel av aktier, eftersom de påverkar aktiehandeln i en sådan utsträckning att 

de inte kan försummas. 
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66.. AAvvsslluuttaannddee ddiisskkuussssiioonn

När IT-bubblan var aktuell och Internet var något nytt och revolutionerande fanns stora 

förhoppningar på de teknologiska innovationerna som kom att följa. Förhoppningarna var att 

svenska folket kvickt skulle ta till sig teknologin. Internettjänster som möjliggör aktiehandel 

har funnits i över tio år men trots detta har inte bankerna sett några större förändringar som 

direkt skulle kunna hänföras till introduktionen av Internetbaserade tjänster för handel med 

aktier och andra finansiella instrument. Tillgången till ny teknologi innebär inte automatiskt 

ett intresse för i det här exemplet, aktiehandel. Omsättningen av aktiehandel har inte direkt 

påverkats av Internet. De som handlade tidigare handlar även idag. Förenklad aktiehandel har 

inte lockat någon betydande andel nya investerare. 

Utvecklingen av Internet har skapat ett informationssamhälle där alla har tillgång till 

information och kan utnyttja denna vid exempelvis aktiehandel. Statliga utförsäljningar och 

det ekonomiska läget, i detta fall högkonjunkturen lockar också nya placerare till att göra 

affärer på börsen. Utan Internet hade vi inte haft tillgång till den information som vi har idag 

och frågan är om de statliga utförsäljningarna och det ekonomiska läget hade lockat lika 

många in på marknaden om inte Internet och tillgången till informationen på Internet hade 

funnits. Modellen som har använts för att analysera kundbeteende har visat att placerare 

lockas av stimulatorer som exempelvis lägre priser och kampanjavgifter. Kunder som har 

tillgång till information genom Internet kan lätt göra jämförelser mellan banker och 

kommissionärer och på det sättet välja ut som de anser erbjuder de bästa och förmånligaste 

tjänsterna. Yngre kunder med mer kunskap om Internet föredrar att göra sina aktieaffärer 

genom Internettjänsterna medan de äldre kunderna fortfarande väljer att besöka bankkontoret 

eller mäklaren för att utföra sina affärer. Kunder som handlar på Internet har tillgång till mer 

information och informationskanaler och är även mer riskbenägna än de kunder som väljer att 

göra sina affärer på kontoret. Detta beror på att de tror att de har så mycket information och 

att de invaggas i en falsk självsäkerhet och en övertro på sig själva vilket leder till att de tar 

allt för höga risker. Detta är en fara eller risk med handel av aktier över Internet. 
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6.1 Slutsats

Slutsatsen som kan dras är att Internettjänsterna inte direkt har lockat nya investerare och har 

inte heller bidragit till att de investerarna som har varit kunder sen tidigare handlar mer. 

Indirekt sett så har Internet en stor påverkan på aktiehandeln i och med dess rika 

informationsinnehåll. 

Modellen som användes för att analysera kundbeteende har visat sig vara delvis applicerbar 

på aktiehandel via Internet även om den från början inte är framtagen för just denna typ av 

handel. En omarbetning av den ursprungliga modellen har dock krävts för att modellen ska 

vara fullt applicerbar på denna typ av handel. 

6.2 Vidare forskning i ämnet 

För att få en bredare bild av fenomenet skulle forskning inom ämnet kunna bedrivas genom 

att alla svenska storbanker tas med i undersökningen och på det sättet öka spektrumet i 

undersökningen. Detta skulle kunna göras genom en enkätundersökning där ansvariga för 

aktiehandel inom svenska storbanker besvarar frågor liknande de frågorna som har ställts i 

denna studie. Frågorna skulle kunna vara av öppnare typ och av berättarkaraktär för att på så 

sätt undvika ledande frågor till respondenterna. Problemet med en sådan undersökning är 

precis som i denna, att det blir svårt att isolera variablerna som påverkar omsättningen. För att 

belysa betydelsen av tillgången till Internettjänster som möjliggör aktiehandel skulle en 

enkätundersökning riktad till investerare kunna göras där frågorna utformas så att 

frågeställningen om huruvida tillgången till Internettjänsterna bidrar till den ökande 

aktiehandeln, eller om det beror på andra faktorer som exempelvis marknadsutvecklingen. 

Respondenternas svar skulle sedan kunna appliceras på den befintliga teorin för att försöka 

förklara konsumentbeteendet. Människans anpassning till nya innovationer går långsamt och 

för att verkligen se resultatet av Internettjänsternas introduktion skulle det gå att göra en 

liknande undersökning några år fram i tiden då denna typ av tjänster blir mer etablerade. Flera 

undersökningar över ett längre tidsperspektiv och under olika marknadsbilder skulle också 

bidra till att isolera de variabler som påverkar omsättningen i och med att det då går att mäta 

samma variabler under olika förhållanden och se på vilket sätt dessa avviker från varandra.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1. När började ni med tjänsten som möjliggör aktiehandel över Internet? 

2. Har denna förenkling av aktiehandeln bidragit till en ökning i omsättningen för banken?

3. Vilka alternativ finns till Internettjänsten om man vill investera i aktier?

4. Hur stor del av de som investerar i aktier gör det genom Internettjänsten? 

5. Har antalet portföljer påverkats sedan starten för tjänsten? Har antalet investerare ökat? 

6. Hur ser det ut nu jämfört med då när det handlar om: 

A. Skillnaden i portföljstorlek mellan de stora och de små aktieägarna? Har ni märkt någon 

skillnad? 

B. Är det fler som äger mindre aktieposter? Skillnader jämfört med då?

7. Kan någon av dessa förändringar kopplas till tillgången till Internettjänsten eller beror 

dessa förändringar på något annat?

(Exempelvis en ökad efterfrågan eller andra faktorer?)

8. Vilka andra faktorer kan ha påverkat Internethandeln?
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Bilaga 2

Statistik över aktieomsättningen på Stockholmsbörsen 1996 - 2007

År Omsättning i miljarder kronor 

1996 917,96

1997 1346,46

1998 1830,5

1999 2609,02

2000 4455,92

2001 3994,49

2002 2701,85

2003 2437,58

2004 3390,55

2005 3763,5

2006 5521,2

2007 6524,951

Källa: World Federation of Exchanges52

                                                
51 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/nyheterochstatistik/statistikanalys/, 2008-01-10
52 http://www.world-exchanges.org/WFE/home.asp?action=document&menu=27, 2007-12-19


