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1 INLEDNING 

I detta kapitel diskuteras bakgrunden och problemen som ligger till grund för uppsatsen. Denna 

diskussion mynnar sedan ut i de tre frågeformuleringar som ska besvaras i uppsatsen samt de 

syften som ska uppfyllas. 

1.1 BAKGRUND 

Under 1980-talet genomfördes i Sverige en omfattande finansiell avreglering som 

kom att leda till stora förändringar på den finansiella marknaden. Den expansiva 

politiken i början på 80-talet förde det svenska samhället från lågkonjunktur in i en 

lång högkonjunktur, som tillsammans med avregleringen skapade de förutsättningar 

som krävdes för att svenskarna skulle börja intressera sig för att placera sina spar-

pengar på annat än bankkonton. Till en början var det enbart en liten del av den 

svenska befolkningen, den mer förmögna, som vågade sig in på börsen. (Hässel et 

al, 2001) För tjugo år sedan ägde cirka tjugo procent av den vuxna svenska befolk-

ningen någon form av finansiella instrument. Sedan dess har svenskarnas intresse 

för den finansiella marknaden ökat drastiskt och andelen uppgår idag till cirka åttio 

procent. Hand i hand med den ökande efterfrågan har även utbudet och variationen 

på de finansiella instrumenten ökat, vilket bidragit till att svenskarnas sparvanor gått 

från att huvudsakligen bestå av traditionell inlåning till att numera även innefatta 

mer avancerade instrument som fonder, aktier och optioner. Detta har för de sven-

ska hushållen inneburit en allt större riskexponering medan det för banker och 

övriga finansiella institutioner bidragit till att arbetsuppgifterna övergått till att dom-

ineras av rådgivning. (Proposition 2002/03:133)  

Den kraftiga börsuppgången i Sverige under slutet av 1990-talet bidrog starkt till att 

ytterligare stärka svenskarnas intresse för finansiella instrument. Plötsligt verkade 

alla kunna göra klipp på börsen. Ett stort antal småsparare gav sig därför in på aktie-

marknaden utan någon egentlig kunskap vilket, några år senare, när börsen plötsligt 

vände neråt, orsakade en omfattande besvikelse och för många även en känsla av att 

ha blivit lurad. Trots att de allra flesta tagit sina investeringsbeslut själva har anmäl-
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ningar av banker och andra rådgivande institut ökat markant sedan börsnedgången. 

Småspararna menar att deras finansiella rådgivare inte i tillräckligt stor utsträckning 

upplyst dem om riskerna med att köpa aktier, optioner eller fondandelar (P1 Konsu-

ment, 2004-05-12). Många menar att detta är ett bevis på att konsumenternas posi-

tion, relativt näringsidkarna, har försvagats på den finansiella marknaden vilket i sin 

tur lett till att nya krav ställts på ett ökat konsumentskydd. Med anledning av detta 

har en ny lag om finansiell rådgivning1 utformats som behandlar konsumenternas 

skydd vid finansiell rådgivning. Lagen träder i kraft den första juli 2004 och innebär i 

korthet att finansiella rådgivare kan ställas till svars för de råd som getts till kunder. 

(Proposition 2002/03:133) 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Börsnedgången och den kommande lagen har aktualiserat begrepp som risk och av-

kastning inom den finansiella marknaden. Risk och osäkerhet är något som vi kan 

anta att alla människor känner till i någon form. De flesta har någon gång upplevt 

osäkerhet inför ett viktigt beslut eller känt att något de gjort varit riskfyllt. I media 

upplyses vi nästintill dagligen om alla de risker vi utsätter oss för, allt ifrån medicin-

ska risker av att äta för mycket eller för lite av något, till de risker som det innebär 

att vara på en viss plats vid en viss tidpunkt. Risk är ett omfattande begrepp som 

uppfattas och innebär skiljda saker för olika människor, men som också definieras 

olika inom olika vetenskapliga discipliner.  

Inom den ekonomiska vetenskapen och framförallt inom det finansiella området 

kan den finansiella risken sägas spela huvudrollen, då den utgör en avgörande faktor 

vid alla former av finansiella beslut. Eftersom den finansiella riskens betydelse har 

kommit att lyftas fram under de senaste åren anser vi att det finns ett behov att reda 

ut vad finansiell risk egentligen är. Dessutom finns ett starkt samband mellan risk 

och avkastning som ofta glöms bort och som vi därför vill föra fram. Ur detta växer 

vår första frågeformulering; 

                                              

1 Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
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 Vilka risk- och avkastningsbegrepp förekommer i den finansiella teorin och 

vilka används av de finansiella institutionerna i praktiken? 

Aktualiseringen av finansiell risk och konsumenternas utsatthet har som vi tidigare 

nämnt lett till införandet av en ny lag om finansiell rådgivning som syftar till att 

skydda konsumenten från ”dålig” rådgivning. Kraven på rådgivarna inom den fin-

ansiella marknaden kommer alltså att öka vid halvårsskiftet. För rådgivare i finans-

iella frågor finns i kontakt med kunden två kritiska moment; att utröna kundens 

riskbenägenhet samt att förklara vad finansiell risk innebär. Att försöka förstå vilken 

riskbenägenhet en kund har hör till det svåraste i det rådgivande samtalet, då kunden 

oftast inte själv är medveten eller har tillräckligt med kunskap om vilken grad av fin-

ansiell risk han eller hon är beredd att utsätta sig för. Forskning kring risk har visat 

att människor uppvisar ett beteende som präglas av kognitiv dissonans, det vill säga 

att de vid komplexa beslut väljer att ignorera vissa fakta trots att de vet att dessa är 

väsentliga för att kunna ta ett riktigt beslut (Slovic, 2000). I samtal med finansiella 

rådgivare2 framkommer visserligen att intresset och medvetenheten kring risk har 

ökat bland kunderna efter de senaste åren av börsnedgång, men samtidigt att kund-

erna tenderar att lyssna på det som passar dem för tillfället (se bilaga 2). Samman-

taget tyder detta på att rådgivaren har en viktig uppgift i att ta reda på vilken risknivå 

kunden bör lägga sig på, eftersom denna nivå är den enda som kunden kommer att 

bli nöjd med. Det faktum att kundens egen uppfattning om vilken finansiell risk 

som är aktuell för honom eller henne inte är helt pålitligt försvårar dock för rådgiv-

arna och skapar ett intresse för att besvara vår andra frågeformulering;   

 Vilken typ av frågor bör en rådgivare ställa för att utröna en kunds risk-

benägenhet? 

Syftet med den nya lagen om finansiell rådgivning är att ge konsumenterna ett större 

skydd mot vilseledande råd från näringsidkarna. Vi vill dock uttrycka en oro för att  

                                              

2 Intervjuer med finansiella rådgivare på Handelsbanken har genomförts inför denna uppsats. För intervju-
sammanfattning se bilaga 2. 
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många kunder i praktiken kommer att känna sig mer utlämnade åt sina egna kun-

skaper och erfarenheter än tidigare. Den nya lagen lägger större vikt vid gräns-

dragningen mellan att utföra order och att ge råd. Trots att det även tidigare har 

varit rådgivarens uppgift att ge råd och kundens uppgift att ta placeringsbeslutet, har 

det inte varit lika tydligt uttalat vad som är råd och vad som betraktas som utförande 

av order. En konsekvens av den nya lagen kan därför komma att bli att kunderna 

upplever att större ansvar överlåts till dem. Utifrån detta vill vi hävda att den nya 

lagen om finansiell rådgivning snarare ger ökat skydd för de rådgivande institu-

tionerna, vilket strider mot lagens syfte att stärka konsumenternas position. En 

annan konsekvens kan bli att sparare med mindre kapital inte längre kan förvänta sig 

att få någon rådgivning då kraven på kartläggning och dokumentation av kunden 

höjs till den grad att ingen institution är villig att erbjuda dem rådgivning efter lagens 

inträde. Det blir helt enkelt inte längre lönsamt att bedriva rådgivning till sparare 

med mindre förmögenhet då arbetet kring rådgivningen blir för omfattande till för 

låg ersättning.  

Studier har visat att människor, om de får välja, föredrar att låta ”experter” hantera 

beslut som innebär höga risker, men om de själva måste vara delaktiga i beslutet vill 

de ha så fullständig information som möjligt om dess risker, även om det innebär att 

beslutsfattandet försvåras (Slovic, 2000). Vi tror att det är rimligt att anta att många 

kunder tidigare indirekt överlåtit placeringsbesluten åt rådgivaren genom att göra det 

som föreslagits. Att kunderna själva inser att de har större ansvar för sina placeringar 

efter lagens inträde kommer troligen även höja kraven på de finansiella institu-

tionerna. Antingen tar de större ansvar för att kunden verkligen tar ett riktigt beslut 

eller också väljer de att få rätt i eventuella konflikter3, vilket i sin tur kommer att höja 

andelen missnöjda kunder. Om vi kan anta att de finansiella institutionerna strävar 

efter att skapa nöjda kunder förstår vi att ett nytt viktigt mål i rådgivningen blir att 

fokusera på det andra kritiska momentet, att förklara vad finansiell risk innebär för 

kunden. Om rådgivarna kan få kunderna att förstå vad finansiell risk innebär kom- 

                                              

3 Givet att rådgivaren inte har missköt sig och gett felaktiga råd. 
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mer kundernas möjligheter att fatta kloka beslut, utifrån sina förutsättningar, bli 

betydligt högre. Att höja kundernas kunskapsnivå kring vad finansiell risk innebär, 

kräver hög kompetens samt god pedagogisk förmåga hos rådgivaren. Inom den fin-

ansiella institutionen är det dessutom viktigt att rådgivarna förmedlar en enhetlig syn 

på risk, så att kunden känner en kontinuitet och trygghet i budskapet oavsett vilken 

rådgivare som tillfrågas. För att uppnå denna enhetlighet bör rådgivarna ha tillgång 

till ett gemensamt underlag om finansiell risk, som kan fungera som ett hjälpmedel 

vid rådgivningen. De finansiella institutionerna har sedan några år börjat med ett 

licensieringsprogram där de anställda får en genomgång av den grundläggande kun-

skap som en rådgivare bör besitta. Detta är en bra början som redan gjort att många 

rådgivare känner sig säkrare i sin roll4, men eftersom det inte är obligatoriskt för alla 

rådgivare kan, och behöver fortfarande mycket göras, för att säkerställa kvaliteten på 

rådgivningen. (Proposition 2002/03:133) Detta leder oss till vår sista fråge-

formulering; 

 Hur bör förklaringen av finansiell risk förmedlas så att en oinsatt person 

förstår vad den innebär? 

1.3 SYFTE 

Att utreda hur innebörden av finansiell risk på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan förklaras för 

en individ som inte är insatt i den finansiella teorin, samt utveckla frågor som underlättar vid 

klassificering av en individs riskbenägenhet. 

1.4 HANDELSBANKEN - DELSYFTE 

Denna uppsats skrivs delvis på uppdrag av Handelsbanken som med anledning av 

den nya lagen om finansiell rådgivning önskar öka sina rådgivares och kunders kun-

skaper om innebörden av finansiell risk. Handelsbanken är en av Sveriges fyra stor-

banker med kontor både i och utanför Norden. I Sverige finns Handelbanken repre-

senterat med drygt 450 kontor. (Handelsbankens hemsida, 2004-04-26) 

                                              

4 Vilket bland annat framgick under de intervjuer med rådgivare som vi genomfört, se bilaga 2. 
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I samråd med Handelsbanken utformades uppsatsens inriktning och syfte. Då 

Handelsbankens intresse i uppsatsen är på ett mer praktiskt plan finns ett delsyfte 

med uppsatsen; 

Att utforma innehållet till en folder som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar innebörden av 

finansiell risk för en oinsatt. 

1.5 DISPOSITION 

För att uppfylla syftet med denna uppsats samt skapa en tydlig röd tråd har en lite 

annorlunda disposition valts. Istället för att dela in uppsatsen efter de traditionella 

kapitlen teori, empiri och analys har vi valt en mer gränsöverskridande indelning i 

form av tre byggstenar som utgörs av kapitel fyra, fem och sex. Dessa tre kapitel 

syftar till att besvara varsin frågeformulering. Dispositionen illustreras i figur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition. 
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Kapitel två behandlar den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. 

Denna lag är till viss del orsak till aktualiseringen av uppsatsens ämnesområde, 

varför det är intressant att ta med lagen som ett slags bakgrundsinformation. 

I kapitel tre redogörs för författarnas syn på vetenskap samt de metoder och an-

satser som använts under uppsatsens skrivandeprocess.  

Kapitel fyra, fem och sex representerar tillsammans i tur och ordning de tre fråge-

formuleringarna som gemensamt hjälper till att uppfylla syftet med uppsatsen. 

Kapitel fyra behandlar risk och avkastning, vad det är samt hur det används. I 

kapitel fem studeras individens förhållande till risk, hur han eller hon ser på och 

upplever risk, vilket leder fram till hur en individs riskbenägenhet bör utrönas. I 

kapitel sex presenteras teorier om hur ett budskap bör förmedlas, vilket sedan 

praktiseras på förmedlingen av riskförklaringen. 

I kapitel sju presenteras upplägget på riskfoldern och det test som genomförts för 

att kontrollera hur riskfoldern uppfattas och upplevs av kunder. Det sjunde kapitlet 

avser således uppfylla uppsatsens delsyfte.  

I det avslutande åttonde kapitlet dras slutsatser utifrån vad som framkommit i de tre 

föregående kapitlen. 
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2 LAG OM FINANSIELL RÅDGIVNING 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till, och innebörden av den nya lag om finansiell rådgivning 

till konsumenter som snart träder i kraft. Detta kapitel ska ses som bakgrundsinformation som 

kan skapa en större förståelse för uppsatsens problematik. 

2.1 VARFÖR EN LAG? 

Den nya lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (se bilaga 3) har 

sin bakgrund i de förändringar som skett på den finansiella marknaden under de 

senaste decennierna. Ett starkt motiv till att öka skyddet för konsumenter inom den 

finansiella marknaden är de negativa ekonomiska följder som ett felaktigt beslut kan 

resultera i. Lagen träder i kraft vid halvårsskiftet 2004 och är framtagen av reger-

ingen i syfte att jämna ut den obalans som anses finnas mellan aktörerna på mark-

naden. Även det faktum att antalet klagomål och anmälningar från konsumenter har 

ökat efter millennieskiftet ställer högre krav på de finansiella institutionerna när det 

gäller ansvar för den rådgivning som ges. De berörda näringsidkarna inom den fin-

ansiella branschen har visserligen sedan några år tillbaka tagit egna initiativ för att 

bättre möta den nya marknadssituationen genom att låta rådgivare genomgå utbild-

ning för att bli licensierade. Detta är dock inte tillräckligt enligt lagstiftaren. 

(Proposition 2002/03:133)  

2.2 LAGENS INNEHÅLL OCH INNEBÖRD  

Lagen syfte är att stärka konsumenternas skydd vid rådgivning bland annat genom 

att ålägga näringsidkaren särskilda skyldigheter, både indirekt och direkt mot konsu-

menten. En skyldighet som näringsidkaren har är att se till att rådgivarna har tillräck-

lig kompetens för sina arbetsuppgifter. Lagen specificerar inga närmare krav på ut-

bildning utan detta lämnas fritt för tillsynsmyndigheterna, Konsumentverket och 

Finansinspektionen, att konkretisera. Lagen ställer krav på att det som framkommit 

vid rådgivningssamtalet ska dokumenteras och tilldelas konsumenten. Vidare är 

näringsidkaren skyldig att uppvisa så kallad god rådgivningssed mot kunden samt 
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med omsorg ta tillvara konsumenternas intressen. Rådgivaren ska sätta konsum-

entens intresse i första hand, även om det innebär konflikt med näringsidkarens 

affärsmål. Rådgivaren ska även uppträda lojalt mot konsumenten och om det be-

hövs avråda konsumenten från köp. Den finansiella rådgivningen ska vara anpassad 

efter konsumentens önskemål och behov och det är här som kartläggningen av kon-

sumentens riskbenägenhet är en viktig del. En förutsättning för att kunna genom-

föra en god rådgivning är, enligt lagen, att rådgivaren skapar sig en överblick över 

kundens kunskaper, ekonomiska situation samt kundens syfte med placeringen och 

hans eller hennes riskbenägenhet. I förarbetet till lagen står det uttryckligen;  

”Konsumentens riskbenägenhet. Av stor betydelse är också att fastställa 

konsumentens inställning till de olika grader av risk som är förknip-

pade med placering av tillgångar i finansiella instrument. Rådgivaren 

måste förvissa sig om att konsumenten har kunskap om risken med en 

viss typ av placering och måste göra sig en bild av vilken grad av risk 

konsumenten är beredd att acceptera.” (Proposition 2002/03:133)  

Lagen omfattar individuell rådgivning mellan rådgivare och enskilda konsumenter 

där ett uppdragsförhållande föreligger. Marknadsföring eller rekommendationer till 

ett obestämt, större antal individer omfattas därför inte av lagen. Lagen är heller inte 

tillhjälplig i en situation där en kund efterfrågar en viss produkt och företaget erbju-

der den utan råd. Främst är lagen inriktad mot att förbättra individens ställning vid 

placeringsrådgivning i aktier, obligationer och fonder som alla karaktäriseras av en 

betydande risk för att delar av eller hela det insatta kapitalet går förlorat. Lagen om-

fattar även livförsäkringar där kapitalet placeras i de finansiella instrument som kon-

sumenten bestämmer. En viktigt rättslig bestämmelse är att lagen blir tvingande, det 

vill säga att den inte går att avtala bort, vilket ger konsumenten en stark ställning. 

Lagen ger även konsumenten rätt till skadestånd för skador uppkomna till följd av 

rådgivningen om rådgivaren har varit vårdslös. (Proposition 2002/03:133)  
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3 METOD 

I detta kapitel diskuterar vi vår syn på vetenskaplighet samt presenterar de metodansatser som vi 

anammat. Vidare redogör vi för hur vi gått tillväga och vilka metoder som använts under uppsats-

arbetets gång och avslutningsvis kritiserar vi våra valda metoder och källor.  

3.1  VETENSKAPLIGHET 

Varför bör vi som författare tänka vetenskapligt och utgå från ett vetenskapligt för-

hållningssätt och vad innebär det egentligen? Med ett kort citat vill vi inleda en disk-

ussion kring vår syn på vetenskaplighet. 

”Vetenskaplig verksamhet syftar till att skapa förståelse för hur världen 

hänger samman eftersom en sådan förståelse är till nytta för oss männi-

skor.”(Bjereld et al, 1999, s. 64) 

Som ekonomer inser vi att nytta är bra, varför målet när vi skriver denna uppsats 

blir att skapa förståelse. Vetenskap kan låta avancerat men innebär egentligen bara 

att vi tillåter oss att tänka kreativt, att vara nyfikna och att våga ifrågasätta ”etab-

lerade” sanningar. Den vetenskapliga forskningen syftar till att reducera och abstra-

hera den mångfacetterade världen för att hjälpa oss människor att förstå den verklig-

het som vi lever i. Denna förståelse kan endast skapas genom att vi ifrågasätter och 

problematiserar. När erfarenheten eller magkänslan menar att verkligheten inte 

stämmer överens med de teorier som gör anspråk på att förklara verkligheten måste 

vi ta vårt ansvar och ifrågasätta dessa teorier. Problemet är skapat; varför ser verklig-

heten ut som den gör? Lösningen på problemet kan vi hitta antingen genom att 

modifiera de tillgängliga och otillräckliga teorierna eller genom att formulera helt nya 

modeller och teorier över hur verkligheten ter sig. Genom att ifrågasätta och se ett 

problem från olika perspektiv skapar vi ny kunskap som kan läggas till den gamla. 

På detta sätt uppnår vi som författare vårt och den goda vetenskapens mål och 

strävan – att bidra med något nytt, att skapa större förståelse än vad som tidigare 

existerade. (Bjereld et al, 1999; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
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Ett vetenskapligt problem måste inte vara ett problem i dess bokstavliga betydelse 

utan något som en person, en forskare, är intresserad av att lära sig mer om. Genom 

att formulera problemet tydligt kan vi som forskare undvika att få ett oändligt arbete 

samtidigt som läsaren styrs in på rätt spår. Ett välformulerat problem förankras hos 

läsaren så att denne anammar det avsedda teoretiska perspektivet som i sin tur 

skapar förståelse för vilken empiri som är nödvändig för att lösa problemet. För läs-

aren är det också av största vikt att veta vem som formulerat problemet, vilket 

skapar ett behov av att vi som författare tydligt presenterar vårt sätt att se på pro-

blemet, men också vår förförståelse, eftersom den i hög grad kommer att påverka 

problemlösningens utveckling. (Patel & Davidson, 2003; Bjereld et al, 1999) 

3.1.1 Förförståelse 

Ett vetenskapligt problem uppstår när vi upptäcker en lucka i vår kunskap och 

formulerar en fråga. Den lösning på problemet eller svar på frågan som sedan 

skapas kommer att stå i ett starkt beroende till den som skapat och löst problemet. 

Att en tolkning på många sätt speglas av sin tolkare innebär att den måste ses i sitt 

rätta sammanhang för att till fullo förstås. Det är därför av största vikt att vi som 

forskare på ett tydligt sätt presenterar våra underförstådda tankegångar och idéer för 

läsaren. Dessa tankar och idéer speglas av våra erfarenheter och innebär att vi be-

sitter en viss förförståelse, medveten eller omedveten. Förförståelsen sägs främst 

ligga i vår språkliga och kulturella gemenskap och innehålla de intryck, tankar, käns-

lor och kunskap som vi samlat på oss genom utbildning och erfarenheter. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001; Wallén, 1996; Bjereld et al, 1999; Chalmers, 1995) 

Citaten nedan talar om vikten av förförståelse men också indirekt om att det är vik-

tigt att läsaren har en inblick i forskarens förförståelse för att kunna förstå det som 

forskaren genom sitt arbete har förstått.   

”Man förstår något nytt genom att inordna det i tidigare kunskap.” 

”…för att förstå måste man redan ha förstått.” (Wallén, 1996, s.81) 

För oss som författare till denna uppsats ligger förförståelse främst på det teoretiska 

planet genom vår utbildning, men också i de uppfattningar som vi bildat oss om 
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banker och finansiell rådgivning genom media och i egenskap av bankkunder. 

Eftersom vi är två författare besitter vi också två förförståelser som vi tror kan 

komplettera varandra och bidra till att höja uppsatsens kvalitet. Genom våra olika 

perspektiv, diskussioner och de utbyten av erfarenhet, känslor och kunskap som 

görs kan vi skapa något som är mer genomtänkt än om vi försökt göra detsamma på 

var sitt håll. 

3.1.2 Tvärvetenskap 

De problem som forskare intresserar sig för i dagens samhälle är ofta väldigt breda 

och komplexa, varför det krävs ett tvärvetenskapligt agerande från dem som vill nå 

framgång som forskare. Genom att ta hjälp från andra vetenskaper än den ”egna” 

finns möjlighet att skapa större förståelse för problematiken och därmed även bättre 

lösningar på problemen. (Granberg, 1976; Wallén, 1996) 

Det problem som ligger till grund för denna uppsats måste betraktas som relativt 

komplext då det har beröringspunkter med fler vetenskaper än enbart den ekonom-

iska. En del av problemet består i att finna den ekonomiskt teoretiska lösningen till 

vad finansiell risk är, men för att lösa problemet helt måste vi även kunna presentera 

risk på ett enkelt och pedagogiskt sätt för dem som inte är teoretiskt insatta. Till det-

ta kommer ett behov av att förstå den psykologi som ligger bakom en individs 

investeringsbeslut eftersom det påverkar dennes möjligheter att ta till sig ny in-

formation som kanske inte nödvändigtvis stödjer individens ursprungliga tankesätt. 

Som författare och problemlösare har vi insett vikten av att vara ödmjuka inför upp-

giften och ta hjälp från andra vetenskaper. Teorier från såväl psykologi som peda-

gogik tror vi kan hjälpa oss att finna viktiga förklaringsvariabler som på ett tillfreds-

ställande sätt kan bidra till att lösa problematiken kring innebörden och förklaringen 

av risk.  

3.1.3 Etik och moral 

Etik och moral handlar om vad som generellt anses vara acceptabelt att göra och 

inte göra. Inom många områden är de flesta ense om vad som är att betrakta som 
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rätt och fel medan det på andra områden, bland annat inom forskning, finns delade 

meningar. Etik inom forskning handlar delvis om vilka områden som det bör fors-

kas inom och vilka som bör lämnas därhän men också om hur en forskare bör bete 

sig. De vetenskapliga kraven på saklighet syftar till att forskare ska följa de etiska 

reglerna vad gäller insamling, bearbetning och rapportering av data. Vid intervjuer 

kan vi exempelvis inte utlova anonymitet eftersom det innebär att ingen ska kunna 

koppla svaren till den som svarat, vilket vi som intervjuare kommer att kunna. Där-

emot kan löfte om att behandla svaren konfidentiellt ges eftersom det innebär att vi 

inte får sprida information, som kan koppla svaren till dess avsändare, vidare. (Ejve-

gård, 2003; Bell, 2000; Patel & Davidson, 2003) 

För oss innebär etik och moral att vi är ärliga och presenterar fakta och resultat så 

som de är, även om de inte stödjer vår sak. Att skriva på uppdrag av någon kan 

innebära att trovärdigheten i uppsatsen ifrågasätts. Detta vill vi dock betona att vi 

under skrivprocessen haft i medvetandet för att inte tillåta oss att i allt för hög grad 

styras av Handelsbankens intressen. Vi anser också att det är av största vikt att tidigt 

i uppsatsen göra klart för läsaren att arbetet är utformat som ett uppdrag, detta för 

att även läsaren ska kunna ha det i åtanke under läsningen. 

3.2  VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Det finns i huvudsak två vetenskapligt filosofiska inriktningar, den naturvetenskap-

liga positivismen och den humanistiska hermeneutiken. Som renodlade vetenskap-

liga inriktningar är de att betrakta som två ytterligheter som forskare idag sällan upp-

ger sig tillhöra. De flesta anser att gränserna numera suddats ut och att positivismen 

och hermeneutiken istället kan betraktas som två olika metoder som kan kombine-

ras för att nå vetenskapliga framgångar. (Thurén, 2002; Patel & Davidson, 2003; Bje-

reld, 1999) 

3.2.1 Positivism och hermeneutik 

Ordet positivism syftar till en önskan om att vetenskapen ska grunda sig på positiv, 

det vill säga säker, kunskap. Genom att rensa bort allt som vi tror oss veta men 

egentligen inte vet får vi en kärna av positiv kunskap som vetenskapen kan grunda 
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sig på. I den gamla positivismens anda föddes ”verifierbarhetstesen” som sa att ett 

påstående är sanning enbart om det stämmer överens med verkligheten. Rent prak-

tiskt innebar detta att allt som inte kunde testas empiriskt inte heller erkändes vara 

vetenskap. Positivisterna menar att det endast finns två sätt att inhämta kunskap, 

dels genom sinnenas iakttagelse och dels genom vad vi kan tänka ut med hjälp av 

vårt logiska sinne. Allt som gör anspråk på att vara kunskap måste granskas kritiskt 

för att sedan, om de med rimlig sannolikhet är att betrakta som säkerställda fakta, 

kunna analyseras logiskt så att slutsatser kan dras. (Wallén, 1996; Thurén, 2002)  

Den viktigaste kritiken som framförs mot det positivistiska synsättet kommer från 

det hermeneutiska lägret och riktas mot objektiviseringen av människan. Hermeneu-

tikerna menar att positivisterna missar en viktig källa till kunskap då de inte accep-

terar ett mer empatiskt sätt att inhämta kunskap. Hermeneutiken, som fritt översatt 

betyder tolkningsläran, har en utpräglad humanistisk inriktning som lägger större 

vikt vid förståelsen av relativa tankesätt i motsats till positivisternas absoluta kun-

skaper. Hermeneutikerna menar att genom att tolka beteende, texter och språkliga 

uttryck får vi erfarenheter och förståelse för den mänskliga existensen, varför även 

sådant som inte går att kontrollera empiriskt måste betraktas som vetenskaplig kun-

skap. (Wallén, 1996; Thurén, 2002; Patel & Davidson, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Den hermeneutiska spiralen (modifierad efter Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 s. 231) 
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dialog med det som studeras, litteratur, fysiska personer, bilder etcetera, som sedan 

tolkas genom den lins som förförståelsen utgör. Tolkningen tillför forskaren ny för-

ståelse som i nästa steg skapar nya frågor och en ny dialog. 

Vem som forskar spelar för hermeneutikerna, till skillnad från positivisterna, en av-

görande roll då dennes förförståelse kommer att påverka tolkningen och därmed 

resultatet av forskningen. Resultatets påverkan av tolkarens bakgrund och erfaren-

heter, bidrar dock till det faktum att en tolkning inte kan kontrolleras eller göras 

identisk av någon annan forskare. (Starrin & Svensson, 1994; Thurén, 2002; Patel & 

Davidson, 2003) 

3.2.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

Vi som författare kan sägas vara relativt praktiskt lagda, varför vi gärna skulle anam-

ma det positivistiska förhållningssättet. Svart och vitt, rätt och fel är så mycket enk-

lare än ”kanske” och ”om”. Eftersom denna uppsats behandlar risk, något som inte 

är helt tydligt vare sig i sin definition eller i människors förståelse är det dock svårt 

för oss att ha ett positivistiskt förhållningssätt. För att kunna uppfylla syftet med 

uppsatsen måste vi både förstå risk och människors riskrelaterade beteende samt 

kunna förklara vad risk är för dessa människor. Detta sker i en process som liknar 

den hermeneutiska spiralen. Först och främst utsätter vi vår begränsade förförståelse 

för en dialog med människor som är mer insatta i vad ett rådgivningssamtal innebär, 

vilket leder till att vår förståelse vidgas. Vidare för vi två dialoger parallellt med den 

tryckta litteraturen för att reda ut vad risk egentligen är och hur det mänskliga bete-

endet påverkar våra investeringsbeslut och vår riskattityd. Denna kunskap kan vi 

sedan tolka för att förstå hur vi på bästa sätt ska kunna utröna människors risk-

benägenhet samt förklara för dem vad risk innebär. När vi har gått igenom dessa 

dialoger och tolkningar bör vi besitta tillräckligt med kunskap för att kunna utforma 

den riskfolder som Handelsbanken är intresserad av. 
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3.3 FÖRUNDERSÖKNING 

För att bredda vår förståelse och bilda oss en bättre bild av vad finansiell rådgivning 

egentligen innebär valde vi att göra intervjuer med sex rådgivare på olika kontor 

inom Handelsbanken, Region Östra5. Intervjuerna kan betraktas som en förunder-

sökning då de främst syftat till att ge oss så mycket och så bred information som 

möjligt om hur ett rådgivningssamtal går till samt hur rådgivarna uppfattar kundens 

förståelse av riskens innebörd. (Patel & Davidson, 2003) Genom dessa intervjuer 

tror vi att vi som författare har fick en bra förberedelse för att kunna ta itu med 

uppsatsens verkliga problem och syfte. 

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer kan delas in efter dess standardisering och strukturering. Standardisering 

handlar om i vilken grad intervjun styrs av en i förhand utformad intervjuguide me-

dan strukturering säger hur mycket svarsutrymme som ges respondenten. Genom 

att kombinera olika grader av standardisering och strukturering formas olika typer 

av intervjuer. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

De intervjuer som vi genomfört med rådgivare vid Handelsbanken var av kvalitativ 

karaktär, med en låg grad av såväl standardisering som strukturering. Syftet med 

intervjuerna var att identifiera olika uppfattningar hos respondenterna, varför varken 

alla frågor eller svar kunde formuleras i förväg. En sådan ”fri” intervju utvecklar sig 

ofta till ett samtal, där vi som intervjuare har en viktig roll i att skapa förtroende och 

styra samtalet på ett sätt som täcker in de frågor som vi behöver få svar på. (Patel & 

Davidson, 2003) Innan intervjun inleddes berättade vi för respondenten vad syftet 

med intervjun var samt var uppsatsens resultat kommer att presenteras. Vi med-

delade också att vi önskade spela in samtalen för att kunna vara aktiva i samtalet 

istället för att anteckna, men att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Ingen av res-

pondenterna uttryckte några problem med detta. Varje intervju beräknades ta cirka 

30 minuter, vilket de också i genomsnitt gjorde.  

                                              

5 Respondenterna valdes ut av vår kontaktperson på Handelsbanken, Michael Sterne. 
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3.3.2 Intervjuguiden 

Vår intervjuguide (se bilaga 1) inleds med några bakgrundsfrågor vars syfte dels var 

att skapa förtroende och mjuka upp respondenterna dels att kunna avgöra om res-

pondenternas bakgrund i form av utbildning och erfarenheter inom banken hade 

någon betydelse för deras sätt att se på problematiken. Vidare ställdes frågor om hur 

ett rådgivningssamtal är utformat och vilken plats riskbegreppet får i samtalet. 

Intervjuns tyngdpunkt lades kring kundens attityd och uppfattning av risk för att 

avslutningsvis övergå till några frågor om den nya lagen om finansiell rådgivning. 

Intervjuguiden består av några huvudfrågor som vi anser vara nödvändiga att få svar 

på, samtidigt som utrymme finns för att utveckla respondenternas resonemang och 

ställa intressanta följdfrågor. Några exempel på följdfrågor finns också i intervju-

guiden. Då vi ville få en djupare förståelse kring problematiken i det rådgivande 

samtalet utformades intervjuguiden främst för att skapa förutsättningar för respon-

denterna att prata öppet om sitt arbete. 

3.4 FORSKNINGSANSATS 

Forskning kan anta många olika inriktningar och syften, allt från att bara beskriva till 

att utvärdera eller förstå. Syftet med denna uppsats är relativt brett och innefattar 

flera av dessa inriktningar. För det första ska vi beskriva vilka risk- och avkastnings-

begrepp som finns och som används i verkligheten. Dessutom måste vi förstå både 

vad risk är och hur människor beter sig när de står inför osäkerhet, för att slutligen 

kunna förklara för dem vad risk egentligen innebär. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2001) 

3.4.1 Induktion och deduktion 

För att få kalla en uppsats vetenskaplig krävs att en viss saklighet uppfylls. Denna 

saklighet består bland annat av att uppsatsen utförligt beskriver allt av relevans samt 

att den präglas av en mångsidighet vars förklaring ligger i sin motsats, det vill säga 

att uppsatsen inte är ensidig utan genomsyras av ett kritiskt synsätt. Vidare är det av 

största vikt att innehållet är väl förankrat såväl empiriskt som teoretiskt. Att förankra 



  

MMEETTOODD  

 

~ Nöjda kunder med risken i fokus ~ 

19 

och relatera teori och empiri till varandra kan göras genom främst två metod-

ansatser; induktion och deduktion (se figur 3.2). (Widerberg, 1995; Patel & David-

son, 2003) 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Induktiv och deduktiv metodansats. (modifierad modell efter Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1997, s. 229) 

När en forskare utgår från sina empiriska data för att dra generella slutsatser och 

skapa teorier, använder han sig av den induktiva forskningsansatsen. När induktion 

används är det viktigt att observationerna sker helt förutsättningslöst då endast 

objektiva observationerna är att betrakta som giltiga. Om observationerna är till-

räckligt många kan de sedan generaliseras till kunskap och vetenskap. Den främsta 

kritiken mot den induktiva metodansatsen är att den inte är logiskt giltig, det vill 

säga att trots att många observationer gjorts så har inte alla teoretiskt möjliga obser-

vationer genomförts, varför slutsatsen inte nödvändigtvis är sann. (Chalmers, 1995) 

Den deduktiva forskningsansatsen utgår istället från teorin och skapar en hypotes, 

om hur något bör vara, som sedan testas empiriskt. Oavsett om hypotesen stämmer 

eller om den måste förkastas och en ny hypotes härledas och testas, ger hypotes-

prövningen oss ny kunskap. Deduktion använder sig av det logiska tankesättet och 

drar utifrån den kunskap, de premisser, som finns logiska slutsatser som om premis-

serna är sanna kan betraktas som riktiga. (Chalmers, 1995) 

I arbetet med denna uppsats har vi tillämpat den deduktiva metodansatsen. Vi har i 

alla uppsatsens delar utgått från vad teorin har att säga och bildat oss en uppfatt-

ning, en hypotes, om hur risk bör förmedlas till teoretiskt oinsatta samt hur risk-
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benägenhet kan utrönas. Denna kunskap användes sedan i den riskfolder som skap-

ades och testades på kunder hos Handelsbanken. 

3.5 RISKSTUDIE PÅ INTERNET 

Vi har valt att kartlägga risk- och avkastningsbegreppens utbredning och tillämpning 

i praktiken genom att studera hur banker och övriga aktörer på den finansiella mark-

naden hanterar sina risker internt. Av tidsmässiga skäl har vi valt att inhämta inform-

ation om vilka riskmått som används i de olika verksamheternas hantering av mark-

nadsrisker från Internet. Informationen kommer från företagens och institution-

ernas årsredovisningar och vi anser att den ger en bra och tillförlitlig bild av verk-

samheten då den är offentlig och jämförbar. 

För att bredda perspektivet på hur olika riskmått används i verkligheten har vi även 

valt att titta på hur de olika bankerna presenterar och förklarar risk mot kund. För 

att denna information ska kunna bli jämförbar har vi valt att avgränsa oss till att 

studera bankernas produktblad över sina enskilda fonder, som finns tillgängliga på 

Internet. Eftersom fonderna, till skillnad från aktier och många obligationer, är 

bankernas egna produkter kan de sägas ha gjort ett aktivt val kring hur dessa ska 

presenteras för kunderna. Vi har även valt att beskriva hur bankerna redovisar fond-

ernas avkastningsutveckling då det är till hjälp för oss som studie av användningen 

av historisk respektive förväntad avkastning.  

3.6 DELSYFTE - RISKFOLDER 

Uppsatsens delsyfte är att utforma en folder som förklarar risk för dem som är oin-

satta i finansiell teori. Budskapet i foldern kommer från den ekonomiska teorin, men 

för att förmedla budskapet på ett bra sätt har vi valt att ta hjälp från pedagogiken. 

3.6.1 Samtal med pedagog 

För att erhålla en större kunskap kring hur ett budskap bör utformas och förmedlas 

har vi tagit del av olika pedagogiska teorier men vi har också valt att kontakta en 

pedagog, Ann-Sofie Bergling, som är verksam vid Institutionen för beteende-
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vetenskap vid Linköpings universitet. Under ett samtal med henne diskuterades hur 

vårt budskap på bästa sätt skulle förmedlas till vår målgrupp. Bergeling delade med 

sig av sin kunskap och sina erfarenheter och gav oss på så vis många idéer och tips 

kring hur vi borde utforma och senare också hur vi valde att utforma riskfoldern. 

3.6.2 Test av riskfoldern 

Efter att riskfoldern utformats på ett för oss tillfredställande sätt ansåg vi att det var 

viktigt att få testa den på den rätta målgruppen, vilka fick representeras av kunder på 

Handelsbanken. Riskfoldern testades på Handelsbankens kontor i Linköping City. 

Av tidsmässiga skäl valde vi att bara göra ett litet test för att få en uppfattning om 

huruvida riskfoldern överhuvudtaget kan tänkas fylla en funktion för kunderna. Av 

de kunder som besökte Handelsbanken mellan halv tre och halv fem torsdagen den 

tredje juni valde 20 personer att hjälpa oss med undersökningen. Urvalet kan inte 

sägas vara slumpmässigt eftersom vi medvetet försökte få en spridning vad gäller 

ålder och kön genom valet av vilka vi tillfrågade.  

Respondenterna fick läsa foldern och besvara frågor på en enkät (se bilaga 5). 

Enkäten inleds med några bakgrundsfrågor. Dessa frågor berör ålder, kön, tidigare 

erfarenheter av olika värdepapper, hur mycket kunskap om risk kunderna anser sig 

ha samt om de tycker sig ha fått tillräckligt med information om risk från sina råd-

givare. Efter att de läst riskfoldern fick de besvara frågor om vilket intryck de fått av 

foldern och dess olika delar, om de tycker sig ha fått större kunskap om risk, väg-

ledning om sin riskbenägenhet samt om de anser att något i foldern varit otydligt. 

De tillfrågade gavs också möjlighet att ge övriga kommentarer. 

Testresultatet gör på inget sätt anspråk på att ge oss en komplett bild av riskfolderns 

funktion. Syftet med undersökningen är istället att få snabb och kortfattad feedback 

om hur väl foldern mottas av kunder, som är folderns tilltänkta målgrupp. Utifrån 

testresultatet kan vi bilda oss en uppfattning om hur foldern uppfattas, vad som är 

bra respektive dåligt och vad som kan förbättras. 
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3.7 KVANTITATIV KONTRA KVALITATIV FORSKNING 

En kvantitativ studie söker genom kvantifiering av undersökningsmaterialet finna 

samband och mönster som kan analyseras och ge svar på ett problem. En kvalitativ 

studie däremot försöker genom icke-kvantitativa metoder hitta egenskaper hos olika 

företeelser. Den kvalitativa metoden används främst för att utröna sådant som är 

subjektivt, som exempelvis känslor och upplevelser, och som genom teoretiska sam-

manhang kan tolkas för att avgöra vilket fenomen som är aktuellt eller vilka faktorer 

som påverkar något i en viss situation. (Bjereld et al, 1999; Chalmers, 1995) 

Utifrån syftet med denna uppsats faller det sig naturligt att arbetet får en kvalitativ 

inriktning. Analysprocessen präglas av tolkning och förståelseskapande genom vilket 

vi kan nå målet, att få andra som inte är lika insatta i riskproblematiken att förstå 

dess innebörd.  

3.7.1 Validitet och reliabilitet vid kvalitativ forskning 

Vetenskaplig kunskap skiljer sig inte alltid från annan kunskap genom dess förutsätt-

ningar och med vilka metoder den tas fram, utan genom att den vetenskapliga kun-

skapens tillförlitlighet ständigt står under noggrann övervakning och systematisk 

granskning. Kvalitetssäkrande begrepp som validitet och reliabilitet får därför en 

central plats vid bedömningen av en vetenskaplig studie. (Wallén, 1996)  

Validitet handlar om i vilken utsträckning en studie undersöker det som den avser 

att undersöka, det vill säga att inga systematiska fel förekommer som beror på den 

valda mätmetoden. Reliabilitet betonar istället vikten av en studies tillförlitlighet i 

meningen att den inte påverkats av yttre omständigheter och därför inte innehåller 

slumpmässiga fel. Vid kvalitativa studier, som inte så lätt kan kontrolleras eller upp-

repas med ett likvärdigt resultat, flätas reliabiliteten in i validiteten som istället sägs 

gälla för hela forskningsprocessen. Genom att utförligt beskriva hur vi gått tillväga 

under vår ”riskstudie” och motivera alla val byggs ett förtroende upp för oss som 

forskare och för själva studien. Lyckas vi sedan på ett bra sätt tillämpa vår förför-
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ståelse i vår tolkning och skapa ett trovärdigt resultat som är välmotiverat kan vi 

sägas ha uppnått god validitet i vår kvalitativa studie. (Patel & Davidson, 2003)  

3.8 METODKRITIK 

Då denna uppsats delvis skrivs på uppdrag av Handelsbanken finns en risk att den i 

stor utsträckning präglas av vad de vill och är intresserade av. Detta har vi dock varit 

medvetna om och vi anser själva inte att vi i för hög utsträckning tillåtit oss att färgas 

av Handelsbankens intressen, men detta är naturligtvis en bedömningsfråga. 

Empiriavsnittet i kapitel fyra grundar sig på en så kallad Internetstudie som kan 

kritiseras. Om vi istället hade samlat in samma information på bankernas kontor 

eller via kontakt med de finansiella institutionerna skulle informationen antagligen 

ha blivit mer heltäckande. Vi anser ändå att användningen av Internet fyllt sin 

funktion då insamlingen starkt begränsats av tids- och kostnadsskäl. Den informa-

tion som vi hämtat har varit enkel att hitta och lätt att jämföra, två egenskaper som 

varit viktiga förutsättningar för vår riskstudie.  

3.8.1 Källor och källkritik 

Kunskap är något som måste betraktas som provisoriskt och som därför ständigt 

bör ställas inför omgivningens kritiska granskning. Kritiskt tänkande är viktigt och 

har ett vetenskapligt syfte i att skapa ett genomlysande perspektiv i en fråga. Som 

forskare är det viktigt att granska sina källor eftersom trovärdigheten i forskningsres-

ultatet i hög grad påverkas av källornas tillförlitlighet. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001; Patel och Davidson, 2003)  

Källgranskningen kan delas in i extern och intern, där den externa granskningen 

handlar om att ta reda på om källan är äkta, autentisk, det vill säga om den ger en 

riktig bild av det som den avser återspegla. Den interna granskningen går djupare 

och söker svar på frågor om vem upphovsmannen är och under vilka omständig-

heter källan skapats. Alla dessa fakta om källan och dess uppkomst är av största vikt 

för att kunna bedöma och försäkra sig om vilken tillförlitlighet och säkerhet som 

källan representerar. (Patel & Davidson, 2003; Bell, 2000)  
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De flesta av våra källor är tryckt litteratur som måste anses vara trovärdiga och etab-

lerade. Några svagheter skulle dock kunna tänkas finnas bland våra källor. Den för-

sta hör samman med bredden på uppsatsen, det vill säga att vi förutom national-

ekonomiska teorier även använt oss av både pedagogik och psykologi. Eftersom 

detta är ämnen som vi inte är särskilt bevandrade i kan de böcker som vi använt oss 

av ses som slumpmässigt utvalda. För att motverka denna effekt har vi talat med 

personer insatta i de respektive ämnesområdena för att på så sätt få tips om vilka 

författare och vilka böcker vi bör beakta. Detta har varit till stor hjälp då det inom 

alla ämnesområden finns en uppsjö av litteratur och som novis är det svårt att veta 

vad man ska leta efter. Den andra svagheten i våra källor, som vi kan se, är de 

Internetkällor vi använt oss av i empiriavsnittet i kapitel fyra. Som alltid när fakta 

hämtas från Internet är det extra viktigt att kontrollera upphovsmannen och dennes 

intentioner. Vi anser dock att våra Internkällor är att betrakta som relativt trovärdiga 

då upphovsmännen till informationen är banker och statliga institutioner. Däremot 

inser vi att det finns risk för att de är partiska i sina uppgifter. Det sistnämnda borde 

dock inte vara ett problem för oss eftersom vi endast hämtat information som inte 

kan framställs förskönande. 

Vad gäller intervjuerna med rådgivarna samt testet av riskfoldern skulle svaren 

kunna ifrågasättas. Vid intervjuerna kan det tänkas att rådgivarna förskönat sina svar 

för att ge en bild av att de sköter sitt jobb på ett korrekt sätt. Vi hoppas dock att vi 

har minimerat denna risk genom att inte delge respondenterna frågorna före 

intervjun vilket motverkar att de tänker ut och formulerar sina svar i förväg. Det 

faktum att vi behandlat rådgivarnas svar konfidentiellt tror vi även bidrar till mer 

ärliga svar. Vid testet av riskfoldern finns en risk att respondenterna inte tagit sig 

tillräckligt med tid till att läsa foldern och att de därför uppgett mindre välgrundade 

svar. Av den respons vi fick upplevde vi ändå att respondenterna tog sig tid och 

visade intresse för foldern och enkäten.  
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4 RISK I TEORI OCH PRAKTIK 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för vad risk och särskilt finansiell risk är, därefter kart-

läggs och analyseras vilka risk- och avkastningsbegrepp som finns i teorin och vilka som används 

av de finansiella institutionerna i praktiken.  

4.1 VAD ÄR RISK? 

Risk är ett begrepp som finns i varje människas vokabulär. Ordets innebörd där-

emot kan variera från person till person eller mellan olika situationer och tidsperio-

der. Många upplever det till exempel riskfyllt att hoppa fallskärm eller att gå över en 

tät trafikerad gata, samtidigt är många villiga att satsa pengar i ett lotteri trots att 

risken är överhängande att insatsen går förlorad. Majoriteten av oss är lockade av 

risk men det är också något som skrämmer de flesta.  

Ordet risk kan generellt användas med tre olika betydelser. För det första används 

risk för att uttrycka en farlig aktivitet; ”Att åka skridskor på tunn is är riskfyllt”. Risk 

kan även användas för att beteckna att något kan leda till en oönskad effekt; ”Risken 

med att köra för fort är att körkortet kan dras in”. Den tredje användningen är när 

risk används synonymt med sannolikhet; ”Hur stor är risken att drabbas av lung-

cancer?”. Risk kan även uttryckas som kombinationer av de ovan givna betydel-

serna. (Slovic, 2000). Ett exempel på en kombination av de tre betydelserna är att 

förklara risk med hjälp av tre frågor som tillsammans karaktäriserar ordet och dess 

innebörd; Vad kan hända? Hur sannolikt är det att det händer? Vilka är konsekven-

serna om det händer? (Hägg, mars 2003) 

Risk översätts ibland med osäkerhet. Dessa ord är dock inte helt synonyma, utan en 

tydligare definition av båda begreppen finns. Ekonomen Frank Knight har föreslagit 

följande distinktion mellan risk och osäkerhet; (Wärneryd, 1999) 

Risk föreligger när varje agerande leder till ett av flera specifika utfall, där varje utfall 

har en känd sannolikhet. 

Osäkerhet är när ett eller alla möjliga ageranden leder till flera specifika utfall som inte 

har någon känd sannolikhet. 
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Om sannolikheten för de möjliga utfallen är känd präglas situationen således av risk, 

medan osäkerhet föreligger om ingenting är känt kring de möjliga utfallen. Båda des-

sa begrepp kan jämföras med den motsatta ytterligheten, säkerhet, som Knight 

menar karaktäriserar en situation där ett specifikt beteende leder till ett specifikt 

utfall. Risk är som tidigare påståtts ett välanvänt begrepp i olika sammanhang, vilket 

troligen är orsaken till att ordet har erhållit flera betydelser och förklaringar. Inom 

försäkringsområdet används exempelvis risk för att beteckna sannolikheten för för-

lust medan risk inom den finansiella branschen syftar till vilken variation i avkast-

ning en investering ger. (Wärneryd, 1999) 

4.2  DEN FINANSIELLA RISKEN 

Inom det finansiella området används begreppet risk flitigt. Faktum är att det är risk 

som innehar huvudrollen på den finansiella marknaden eftersom det är på grund av 

de finansiella instrumentens associerade risker som möjlighet till olika nivåer av 

avkastning ges. Som vi tidigare nämnt avser risk inom finansiering vanligen varia-

tionen i en tillgångs avkastning över tiden. Definitionen av risk inom finansiering är 

dock något svagare än i allmänhet, då kravet på kända sannolikheter kopplade till de 

möjliga utfallen inte finns. Enligt de ovan nämnda definitionerna av risk och osäker-

het är det egentligen osäkerhet som behandlas inom finansiering. Då risk är ett etab-

lerat begrepp inom den finansiella teorin kommer även vi, trots motsägelsen, 

använda oss av ordet risk i betydelsen finansiell osäkerhet. 

Finansiell risk är ett samlingsord för de risker som finns kopplade till verksamheter 

inom den finansiella branschen (se figur 4.1).  

 

 

 

  

 

Figur 4.1 De finansiella riskerna. (modifierad modell från Handelsbankens årsredovisning 2002, s. 

21)  
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De två huvudgrupperna inom de finansiella riskerna är dels risker som rör mark-

nadspriser, så kallade marknadsrisker, och dels risken för brist på betalningsmedel, 

så kallad likviditetsrisk. Inom gruppen marknadsrisker finns i sin tur olika risker som 

alla innebär risk för variation i olika priser, som till exempel ränte- eller valutakurs-

förändringar. Aktiekursrisken består i sig av två risker, dels en unik risk, dels en sys-

tematisk risk. Den unika risken representerar den risk som är kopplad till den enskil-

da aktien eller företaget medan den systematiska risken härrör från de variationer 

som uppträder övergripande på marknaden, det vill säga den risk som finns inbun-

den i det finansiella systemet. Det finns flera olika namn på både den unika och den 

systematiska risken. Den systematiska risken kallas bland annat för marknadsrisk 

och den unika benämns i viss litteratur som specifik risk eller icke-systematisk risk. 

En investerare kan genom att hålla en väldiversifierad portfölj6 reducera den risk 

som är företagsspecifik. Den systematiska risken går däremot inte att diversifiera 

bort då den kommer från generella marknadssvängningar orsakade av makro-

ekonomiska händelser som drabbar alla företag lika. (Brealey & Myers, 2003; 

Handelsbankens årsredovisning, 2002) 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Diversifieringseffekten (modifierad modell efter Brealey & Myers, 2003, s. 168) 

En portfölj som är perfekt diversifierad innehåller således endast systematisk risk. 

Hur mycket risk en enskild tillgång bidrar med till portföljen beror på hur känslig 

tillgången är för variationerna på marknaden, det vill säga hur stor dess systematiska 

risk är. Denna känslighet benämns tillgångens betavärde (β-värde) och är ett mått på 

tillgångens bidrag till portföljens totala risk. (Brealey & Myers, 2003) 

                                              

6 En portfölj sammansatt av tillgångar som varierar olika med påverkande faktorer och som därmed tillsam-
mans ger lägre risk i portföljen. 
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95,45 %

99,7 %

0

68,27 

-1-2 -3 321

1,64 2,32

4.3  VARIANS OCH STANDARDAVVIKELSE 

Då risk inom finansiering uttrycker variation i ett instruments avkastning över tiden 

är det mått på variation eller spridning som är aktuella för att mäta finansiell risk. De 

statistiska måtten på spridning är varians och standardavvikelse, där den sistnämnda 

är den standardiserade formen av den första. Båda måtten beskriver hur stor varia-

tionen är i en samling data och uttrycker hur stor avvikelsen i genomsnitt är från 

datamaterialets medelvärde.  

  

  
  
 

Variansen, vanligtvis betecknad σ2, beräknas genom att summera alla kvadrerade 

differenser mellan de enskilda avkastningarna och medelvärdet i datamaterialet, med 

korrigering för frihetsgraderna. Standardavvikelsen, σ, erhålls genom att dra roten ur 

variansen. (Brealey & Myers, 2003) Standardavvikelse är ett mer behändigt mått än 

varians eftersom den uttrycker variation i procent, vilket generellt är lättare att tolka. 

(Vinell & De Ridder, 1999)  

4.3.1 Normalfördelningen 

Från statistiken kommer begreppet normalfördelning som används för att beskriva 

hur ett datamaterials värden fördelas kring sitt medelvärde. Ett datamaterial som är 

normalfördelat får i en graf ett klockformat utseende med symmetriska värden kring 

medelvärdet, se figur 4.3.  

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Standardiserad normalfördelningskurva. (modifierad efter Johnson & Wichern, 1997 s.74). 

Varians σ2  =  n-1 
1 n

i=1
Σ(xi – x)2 

Standardavvikelse σ = √σ2

n = antal observationer 
xi = avkastning 
x = medelvärde 
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I figuren visas en standardiserad normalfördelning vilket betyder att värdena ligger 

kring ett medelvärde på noll och har en standardavvikelse på ett. I en normalfördel-

ningskurva befinner sig 68,27 procent av värdena inom en standardavvikelse, 95,45 

procent av värdena inom två standardavvikelser och 99,73 procent inom tre 

standardavvikelser. I tillämpningen av normalfördelningar är det vanligt att använda 

sig av 95- alternativt 99-procentiga konfidensintervall, vilket enligt den standard-

iserade normalfördelningen motsvarar 1,645 respektive 2,327 standardavvikelser. 

Med hjälp av den standardiserade normalfördelningskurvan kan olika normal-

fördelade datamaterial på ett enkelt sätt tolkas statistiskt. Om en datasamling är 

normalfördelad kan ett värde avläsas i en så kallad normalfördelningstabell som rep-

resenterar standardavvikelsen för olika procentuella nivåer av konfidensintervall. 

(Johnson & Wichern, 1997) 

En akties fördelning över sannolika avkastningar kan på ett tydligt sätt illustreras i 

en normalfördelningskurva, där avkastningens standardavvikelse kan överblickas 

och jämföras med andra aktier. Ju större standardavvikelse en aktie har desto högre 

är risken i den. När ett utfall blir säkrare minskar variationen i avkastningen och där-

med standardavvikelsen. (Dubofsky & Miller, 2003) 

Avkastningar antas vanligen vara normalfördelade i modeller men det är viktigt att 

veta att detta inte alltid är fallet i verkligheten. En aktie som har genererat ungefär 

samma avkastning under en viss historisk period uppvisar en smal kurva eftersom 

de flesta värdena koncentreras kring medelvärdet i mitten. En kurva för en aktie 

som gett väldigt olika avkastningar blir istället bred med långa svansar i ändarna. 

Dessa två aktier kan trots sina olika variationer i avkastningarna, och därmed olika 

standardavvikelse, ha lika stor genomsnittlig avkastning (se Exempel 1). (Brealey & 

Myers, 2003)  
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EExxeemmppeell  11..  (Brealey & Myers, 2003, s. 189)  

Investering A och B ger båda i genomsnitt 10 procent i avkastning. Standard-

avvikelsen för investering A är 15 procent och för investering B 7,5 procent. 

Investeringarnas normalfördelningskurvor ser ut enligt följande; 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat uttryck för standardavvikelse är volatilitet som är ett begrepp som används 

flitigt inom den finansiella branschen. Ju större standardavvikelse en tillgång har 

desto mer volatil, rörlig, är dess avkastningsmöjligheter. Framför allt används volati-

litet som riskmått på optioner där det har en betydelse i bestämmandet av options-

priset. (Dubofsky & Miller, 2003) 

4.4  FÖRHÅLLANDET MELLAN RISK OCH AVKASTNING 

Investerare på den finansiella marknaden förväntar sig en kompensation i form av 

avkastning som står i förhållande till den risk de tar. Den ersättning som marknaden 

ger investerarna benämns riskpremie, och denna varierar i storlek med tillgångens 

marknadsrisk. Den förväntade totala risken för en investering speglas dock inte 

enbart av storleken på riskpremien, utan även på den riskfria räntan som vanligen 

representerar avkastningen på en statsskuldväxel7. En tillgångs förväntade av-

kastning består således av den riskfria räntan samt riskpremien. Eftersom en 

placering på aktiemarknaden förväntas ge högre avkastning än den riskfria räntan tar 

                                              

7 Även om en investering i en statsskuldsväxel inte är att betrakta som helt riskfri på grund av inflationens 
påverkan och den svenska statens kreditvärdighet är det ändå ett antagande som görs inom den finansiella 
marknaden. 

20  -40 -20 0  40 60 80 20-40 -20 0 40 60 80 
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en investerare av en sådan placering med andra ord alltid på sig risk. Figur 4.4 

illustrerar hur en investerings förväntade avkastning relaterar till risken. (Spar-

utsikterDec01, 2004-04-30) 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4.4 Relationen mellan förväntad avkastning och risk. (SparutsikterDec01, 2004-04-30) 

Relationen mellan risk och avkastning formulerades i mitten av 1960-talet i en mod-

ell som kom att kallas CAPM, the Capital Asset Pricing Model. Teorin bakom modellen 

uttrycker hur priset på en tillgång varierar med dess risk. Mer konkret säger CAPM 

att på en marknad präglad av konkurrens, där alla investerare håller effektiva port-

följer8, varierar den förväntade riskpremien i direkt proportion till betavärdet, som 

representerar tillgångens känslighet för marknadsrörelser. En investering med beta 

0,5 har därför en förväntad riskpremie motsvarande hälften av den förväntade risk-

premien på marknaden, medan en tillgång med beta 2,0 har dubbelt så stor för-

väntad riskpremie som marknaden. (Brealey & Myers, 2003; Haugen, 2001) 

 

   CAPM 

   r - rf  =  β(rm – rf) 

  Förväntad riskpremie = β(förväntad riskpremie på marknaden) 

 r = avkastning på tillgången 

 rf = avkastning på riskfri investering 

 rm = marknadsavkastning 

 β = tillgångens känslighet för marknadssvängningar 

                                              

8 Effektiv portfölj med avseende på kombination mellan standardavvikelse och avkastning. (Haugen, 2001) 

Förväntad 
avkastning 

Risk

Total risk

Riskpremie 

Riskfri ränta
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De antaganden som ligger till grund för modellen är att investerarnas in- och 

utlåningsränta är densamma. CAPM kan justeras för dessa antaganden men det an-

ses inte nödvändigt för att modellen ska vara användbar. (Brealey & Myers, 2003) 

Ett alternativ sätt att illustrera förhållandet mellan förväntad avkastning och risk är 

att rangordna olika tillgångar efter deras förväntade risk- och avkastningsnivå (se 

figur 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Förhållandet mellan risk och förväntad avkastning för olika placeringar. (Modifierad efter 

Handelsbankens Fonder, s. 17) 

4.4.1 Historisk och förväntad avkastning 

Det finns två alternativ att välja mellan för en investerare när han eller hon ska be-

räkna vilken avkastning en investering kan förväntas ge. Antingen kan beräkningen 

baseras på historiska data över till exempel en viss akties avkastningsutveckling eller 

så kan blicken vändas helt mot framtiden och därmed istället beräkna en förväntad 

avkastning utifrån skattade sannolika utfall.  

Den historiska avkastningen 

För att kunna prognostisera framtida utfall utifrån historiska data krävs att data-

materialet innehåller oberoende och identiskt fördelade värden. Oberoende i den 

bemärkelsen att ett värde inte är beroende av tidigare värden och identiskt fördelade 

med avseende på att sannolikhetsfördelningen från de historiska observationerna är 

konstant över tiden och kan antas vara det även i framtiden. Priser som exempelvis 

Aktier

Bankkonto 

Obligationer

Fonder
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räntor eller aktiekurser är varken oberoende eller identiskt fördelade, då en pris-

notering vanligen följer den tidigare noteringen samt att fördelningen kring en pris-

noterings medelvärde under en tidsperiod inte kan antas vara densamma under alla 

tidsperioder. (Dubofsky & Miller, 2003) Avkastningen som marknaden ger9 kan inte 

heller anses vara stabil över tiden då den är sammansatt av en riskpremie samt den 

riskfria räntan som varierar. Generellt är det problematiskt att räkna på marknadens 

riskpremie utifrån historiska data eftersom det förutsätter att framtiden speglar det 

som varit och att dagens investerare förväntar sig samma ersättning för risk som 

investerare gjorde för exempelvis femtio år sedan. (Brealey & Myers, 2003) Föränd-

ringar av priser och avkastningsgraden kan däremot förväntas uppfylla kraven på 

oberoende och identiskt fördelade värden. (Dubofsky & Miller, 2003)  

Om historiska data väljs som bas för beräkning av en investerings framtida avkast-

ning måste främst två ställningstagande göras. För det första måste ett beslut tas an-

gående hur långt tillbaka i tiden som data ska inhämtas ifrån. Ska det till exempel 

vara data från det senaste halvåret, de två senaste åren eller för de femtio senaste 

åren. Det är även viktigt att bestämma vilken tidsenhet som ska användas, exempel-

vis en dag, en månad eller ett år. När dessa ställningstaganden görs är det viktigt att 

tänka på vilken påverkan eventuella extrema händelser har på utfallet. Vid beräkning 

av den historiska avkastningen kan ett aritmetiskt genomsnitt användas där varje 

procentuell förändring i avkastningen10 för varje tidsenhet summeras och sedan divi-

deras med antalet enheter. Alternativt kan vissa tidsenheter, exempelvis de fem sen-

aste åren vid en vald tidsperiod på 30 år, ges en större vikt om de antas spegla fram-

tidens utfall i högre grad än de övriga åren. (Levich,  2001) 

Såväl ledande personer inom den finansiella branschen som många ekonomer anser 

att beräkning av förväntad avkastning utifrån historisk data för lång tid tillbaka är 

den bästa tillgängliga metoden. Det finns dock många som menar att riskpremien 

historiskt sett har varit överskattad på grund av olika faktorer, vilket i så fall skulle 

                                              

9 Marknadsavkastningen är den avkastning  som en hypotetisk marknadsportfölj, som innehåller alla riskfyllda 
tillgångar på marknaden, skulle ge. (Brealey & Myers, 2003) 
10 Kom ihåg att det är bättre att använda förändring vid beräkning av historisk data. (Dubofsky & Miller, 
2003) 
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göra det olämpligt att använda historisk avkastning som referensram för vad fram-

tiden kan förväntas ge. (Brealey & Myers, 2003)  

Den förväntade avkastningen 

För att beräkna en investerings förväntade avkastning måste utgångspunkten vara en 

uppskattning av framtida möjliga utfall. Då framtiden är oviss kan avkastningen ses 

som en slumpmässig variabel till vilken olika sannolikheter kan antas. (Vinell & De 

Ridder, 1999) 

En investerare kan exempelvis ha följande tro för en viss akties avkastningsutveck-

ling; med tjugo procents sannolikhet kommer den att ge tio procent i avkastning, 

med trettio procents sannolikhet sex procent samt med femtio procents sannolikhet 

fyra procent i avkastning under det kommande året. Tabellen nedan visar invest-

erarens uppskattning av aktiens framtida avkastning. (Vinell & De Ridder, 1999) 

 Sannolikhet (pi) Avkastning (ri) 

 0,20 10 % 

 0,30 6 % 

 0,50 4 % 

 Σ 1,0 

Aktiens förväntade avkastning, E(r), under det kommande året erhålls genom en en-

kel beräkning där varje uppskattat utfall (ri) vägs in i summan efter vilken sannolik-

het (pi) de antas ha. (Vinell & De Ridder, 1999) 

 

Förväntad avkastning: E(r) = Σ (pi*ri) 
 

Den förväntade avkastningen för aktien i exemplet blir således 5,8 procent 

((0,2*10)+(0,3*6)+(0,5*4)).  

För genomgång av hur en portföljs förväntade avkastning beräknas, se Exempel 3.

i=1

n
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EExxeemmppeell  33..  BBeerrääkknniinngg  aavv  eenn  ppoorrttfföölljjss  fföörrvväännttaaddee  aavvkkaassttnniinngg  

För att beräkna vilken avkastning en portfölj av aktier kan förväntas ge måste 

varje enskild akties förväntade avkastning först uppskattas. Varje akties upp-

skattade  avkastning multipliceras sedan med aktiens procentuella andel i port-

följen. En portfölj bestående av exempelvis tre aktier med lika stor andel var i 

portföljen förväntas var och en ge följande avkastning; (Brealey & Myers, 

2003) 

 Aktie Andel Avkastning 

 A  0,33  3 % 

 B  0,33  7 % 

 C  0,33  9 % 

Σ 1,0 

Portföljens förväntade avkastning är ett vägt genomsnitt av varje enskild akties 

avkastning, vilket i exemplet summeras till 6,3 procent ((0,33*3)+(0,33*7) 

+(0,33*9)). (Brealey & Myers, 2003)  
 

4.4.2 Sharpe-kvoten – ett sätt att jämföra risk  

Ett mått som beskriver en placerings relation mellan avkastning och risk är Sharpe-

kvoten, även kallad Sharpe-index. Sharpe-kvoten beskriver hur stor avkastning en 

investering ger per riskenhet. (Haugen, 2001) 

 

 

 

 

 

En portfölj med en standardavvikelse på femton procent som genererat fem procent 

utöver den riskfria räntan får alltså en Sharpe-kvot på 0,33. Talet som fås fram säger 

i sig ingenting utan får endast betydelse vid jämförelser med andra Sharpe-kvoter. 

Sharpe-kvot:
σ

E(rp)-rf 

E(rp) = portföljens förväntade avkastning 

rf = riskfri ränta 

σ = standardavvikelse 
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Måttet är särskilt användbart vid jämförelser mellan olika portföljer, som till exem-

pel fonder, och kan därmed användas som betyg på fondförvaltare. När jämförelser 

görs mellan olika fondförvaltare är det dock viktigt att se till vilka riktlinjer som lig-

ger bakom portföljförvaltningen för att ta hänsyn till skillnader i förutsättningar som 

kan tänkas påverka resultatet. En nackdel med Sharpe-kvoter är att negativa värden, 

som uppstår om avkastningen understigit den riskfria räntan, inte kan tolkas på nå-

got meningsfullt sätt. (Haugen, 2001) 

4.5  VALUE AT RISK 

Ett verktyg som erhållit ökad popularitet och användning inom riskhanterings-

området är måttet Value at Risk, vanligen förkortat VaR. Framför allt är det fördelen 

med hur enkelt måttet kan tolkas som vunnit företagens intresse. VaR kan över-

sättas till ”riskutsatt värde”, vilket är en bra men inte heltäckande definition på måt-

tet (Finansinspektionens författningssamling, 2003:11). Genom att använda VaR 

som riskmått kan ett företags exponering mot olika marknadsrisker som ränte-, 

aktiekurs- och valutarisker, omvandlas till ett enda tal som är lätt att delge och för-

klara för personer som är mindre insatta. (Dubofsky & Miller, 2003) Idag anses VaR 

vara standard inom den finansiella branschen och i Sverige rekommenderas måttet  

bland annat av Finansinspektionen (Finansinspektionens författningssamling, 

2000:18). VaR kan användas som riskmått på alla portföljer som innehåller till-

gångar, eller skulder, vars information om marknadsvärde över olika perioder finns 

tillgängligt. Exempel på tillgångar är aktier, obligationer, optioner samt valutor och 

fastigheter. (Levich, 2001) 

VaR uttrycker fördelningen av de i framtiden möjliga utfallen i en portfölj eller mer 

konkret hur stor förlust i kronor som kan drabba portföljen om en händelse i nega-

tiv bemärkelse inträffar; ”Med sannolikheten p kommer inte en förlust större än 

VaR uppkomma i portföljen under den aktuella tidsperioden”. Tidshorisonten kan 

exempelvis vara dagar, veckor eller år. (Dubofsky & Miller, 2003) Om en sanno-

likhetsnivå på 99 procent väljs och tidhorisonten är en dag står VaR för hur mycket 

som dagligen kan förloras under 99 dagar av 100. Det är viktigt att notera att VaR 

inte beskriver den maximala förlusten en portfölj kan drabbas av eftersom förlusten 
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i portföljen vid extremt små sannolikheter teoretiskt sett kan bli oändligt stor. 

(Viberg & Åström, 2000). 

VaR kan beräknas utifrån flera olika metoder. De tre vanligast förekommande är; 

varians-kovariansmetoden, simulering utifrån historiska data samt Monte Carlo-

simulering. Resultatet som fås med de olika metoderna skiljer sig åt, vilket är viktigt 

för användaren att veta. Det går inte att säga vilken metod som är överlägsen utan 

det varierar med situationen och förutsättningar. (Dubofsky & Miller, 2003) 

4.5.1 VaR med varians-kovariansmetoden 

Att beräkna VaR med hjälp av varians-kovariansmetoden innebär att normalför-

delning antas gälla för de olika tillgångarnas avkastning. Beräkningen består av två 

steg där det första består av att räkna ut portföljens varians på de periodiska avkast-

ningarna, vilka kan vara för exempelvis en dag, en vecka eller en månad. Enligt 

litteraturen används i praktiken främst värdeförändringar vid beräkning av portfölj-

ens varians istället för procentuell avkastning. I det andra och slutliga steget upp-

skattas hur stor förlusten kommer att kunna vara med en viss, egenvald sannolikhet 

under den valda perioden (se Exempel 2). (Dubofsky & Miller, 2003) 
 

EExxeemmppeell  22..  BBeerrääkknniinngg  aavv  VVaaRR  uuttiiffrråånn  vvaarriiaannss--kkoovvaarriiaannssmmeettooddeenn  

Antag en portfölj bestående av två tillgångar, en obligation och en aktie. Obli-

gationens andel av portföljen är 40 procent vilket motsvarar ett värde på 12 

000 kronor. Aktiens andel är således 60 procent och den värderas till 18 000 

kronor. Portföljens varians-kovariansmatris över tillgångarnas dagliga avkast-

ning ser ut enligt följande; 

 Obligation Aktie 
 Obligation 0,0050 -0,0020 

 Aktie -0,0020 0,0400 

Portföljens varians = ΣΣ  wiwjσ i j= wi 2σ i 2  +  wj 2σ j 2  + 2wiwjσ i j  =  
Där  w i   =  tillgång i:s viktandel i portföljen, där Σwi=1 
 σ i j   =   kovariansen mellan tillgångarna  i och j:s avkastningar 

  
= (0,40)2(0,0050)+(0,60)2(0,0400)+2(0,40)(0,60)(-0,0020) = 0,01424 

j i 
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Portföljens standardavvikelse blir således 0,014240,5 = 0,11933 eller 11,9 pro-

cent. VaR för en sannolikhetsnivå på 95 procent blir därför 5889 kronor 

(0,119*1,645*(12 000 +18 000)). Detta innebär att det är fem procents risk att 

ett värde på 5889 kronor går förlorat i portföljen under en dag. (omarbetat ex-

empel från Dubofsky & Miller, 2003, s. 607-608) 
 

De problem som är kopplade till användningen av varians-kovariansmetoden är 

främst vilken data beräkningen baseras på. Om historisk data används är det viktigt 

att komma ihåg att framtiden vanligtvis inte speglar det som hänt tidigare. Framför 

allt innebär närvaron eller frånvaron av extrema händelser i urvalsperioden, som till 

exempel terrorattacken den elfte september, en stor påverkan på skattningen av 

VaR. Antingen leder det till överskattning eller underskattning av VaR, vilket inget-

dera är önskvärt. Ett annat uppenbart problem är antagandet om normalfördelad 

avkastning som metoden baseras på, vilket i realiteten inte alltid gäller. I synnerhet 

tenderar optioner och optionsliknade instrument att inte ha en normalfördelad av-

kastning. Det finns dock även tydliga fördelar med denna metod, framför allt är den 

enkel att hantera och beräkna. (Dubofsky & Miller, 2003) 

4.5.2 VaR med historisk simulering 

Den historiska simuleringsmetoden ser till vilka förändringar som skett under en 

specifik tidsperiod hos olika priser, som till exempel räntor, valutor eller varupriser. 

Om exempelvis en tidsperiod bestående av de senaste två åren väljs, vilket kan antas 

motsvara 600 dagar, kan en uppskattning göras över hur förändringarna hos de val-

da priserna under dessa dagar skulle påverka den nuvarande portföljen om de upp-

repades. Genom att anta att varje dags förändring har lika stor sannolikhet att in-

träffa och sedan rangordna de olika dagarnas förändring från det högsta positiva ut-

fallet till högsta negativa utfallet kan VaR för den nya portföljen beräknas. VaR med 

95 procents sannolikhet motsvarar den dag som har den trettionde (0,05*600) hög-

sta negativa prisförändring, medan VaR med 99 procents sannolikhet motsvarar 

dagen med den sjätte (0,01*600) högsta negativa prisförändring. Liksom med 

varians-kovariansmetoden innebär baseringen på historisk data problem med hur väl 
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historiska värden stämmer överens med framtida. Även antagandet om utfallens lika 

sannolikheter kan ifrågasättas. (Dubofsky & Miller, 2003)  

4.5.3 VaR  med Monte Carlo-simuleringsmetod 

Om Monte Carlo-simulering används som metod för att beräkna VaR inleds för-

faringssättet med en uppskattning av olika prisers sannolikhetsfördelningar i fram-

tiden. Därefter simuleras olika slumpmässiga scenarier på händelser i framtiden och 

deras inverkan på portföljen. De slumpmässigt valda utfallen innehåller flera prisers 

förändringar och prisernas korrelationer är explicit inräknade i simuleringen. Varje 

tillgångs värdeförändring till följd av prisförändringarna uppskattas och kan därmed 

illustreras i en sannolikhetsfördelning över framtida värdeförändringar i portföljen. 

VaR kan sedan beräknas utifrån en vald sannolikhetsnivå. Monte Carlo-simuleringen 

är en avancerad metod som främst används vid komplicerade fall. (Dubofsky & 

Miller, 2003) Nackdelen med Monte Carlo-simulering är att den bygger på 

subjektiva bedömningar och kräver stor kunskap och erfarenhet.  

4.5.4 Utvärdering av VaR med back-testing  

För att utvärdera VaR-modellens tillförlitlighet kan så kallad back-testing genom-

föras. Back-testing innebär att VaR genomförs med de realiserade förlusterna. Att 

en realiserad förlust ibland, dock inte för ofta, överstiger den förlust som VaR be-

räknat är dock helt i enlighet med VaR-modellen eftersom VaR endast uttrycker den 

förväntade förlusten som kan drabba en portfölj med en viss sannolikhet. Om 

sannolikhetsnivån som valts är 95 procent överstiger statistiskt sett den reella för-

lusten det beräknade VaR var tjugonde gång. När större förluster än VaR realiseras 

är det viktigt för riskhanterarna att utvärdera om det är en brist i VaR-beräkningen 

som är orsaken eller om det är en ”normal” förlust som är inräknad i modellen. 

(Dubofsky & Miller, 2003) 

4.5.5 Bredda bilden med stress-testing 

Eftersom VaR vanligen baseras på historiska data, som inte alltid kan förväntas 

upprepas, fångar inte måttet effekten av hur extrema situationer på de finansiella 
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marknaderna skulle påverka portföljen. Som komplement till VaR kan ett så kallat 

stress-test genomföras för att skapa en mer heltäckande bild. Med ett stress-test kan 

även portföljens reaktion på andra förändringar än rent ekonomiska undersökas. 

(Dubofsky & Miller, 2003) 

4.6  RISK OCH AVKASTNING I PRAKTIKEN 

Vi har valt att kartlägga riskbegreppens utbredning och tillämpning i praktiken gen-

om att studera hur banker och övriga aktörer på den finansiella marknaden hanterar 

sina risker internt. För att bredda perspektivet på hur olika riskmått används i verk-

ligheten har vi även tittat på hur de olika bankerna presenterar risk mot kund i sin 

fondinformation. Vi har även valt att beskriva hur bankerna redovisar sina fonders 

avkastningsutveckling då det fungerar som studie av användningen av historisk resp-

ektive förväntad avkastning. Varje bank eller institution redovisas enskilt för att 

skapa en översikt av de enskilda verksamheternas tillvägagångssätt. 

4.6.1 Banker 

Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken har utarbetat en egen variant av VaR som de använder för att 

hantera bankens marknadsrisker internt. För att beräkna VaR använder Förenings-

sparbanken Monte Carlo-simulering som baseras på det senaste årets data över pris-

förändringar på marknaden. Tidshorisonten är en dag och sannolikhetsnivån de an-

vänder är 99 procent. Modellen utvärderas genom back-testing och kompletteras 

med stress-tester som simulerar hur extrema scenarier på finansmarknaden skulle 

påverka deras portfölj. (Föreningssparbankens årsredovisning 2003) 

Föreningssparbanken klassificeras varje fond efter sex olika risknivåer som illust-

reras i en pyramid, varav de tre högsta enbart är för aktiefonder. Indelningen bygger 

på fondernas standardavvikelser där exempelvis riskklass fyra som benämns låg 

aktiefondsrisk ska representera en fond med en standardavvikelse på 15-16 procent. 

Föreningssparbanken redogör för fondernas avkastningsutveckling under det sena-
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ste och de två senaste åren samt den genomsnittliga avkastningen sedan fem år till-

baka. (Föreningssparbankens fondinformation) 

Handelsbanken 

Handelsbanken använder riskmåttet VaR för att internt mäta storleken på de totala 

marknadsriskerna. Marknadsriskerna kontrolleras också i form av kapitaltäckning 

som innebär att storleken på marknadsriskerna begränsas genom att tillräckligt med 

kapital hålls som riskbuffert. Handelsbanken använder en 99-procentig sannolik-

hetsnivå och en tidshorisont på en dag. Till grund för beräkningen av VaR används 

historisk simulering med det senaste årets dagliga prisförändringar som bas. För att 

utvärdera modellen genomförs regelbundet back-testing. Som komplement till VaR 

använder Handelsbanken stress-tester för att mäta vad extrema händelser på mark-

naden skulle innebära för dem. (Handelsbankens årsredovisning 2003) 

I Handelbankens presentation av sina enskilda fonder finns ingen konkret uppgift 

om hur stor risken är i fonden. För att kunden ska kunna jämföra fondens risknivå 

relativt andra fonder används en femgradig skala som grundar sig i hur stor 

standardavvikelsen är i fonden. En länk på produktbladet hänvisar läsaren vidare till 

information om alla fonders totala risk uttryckt i standardavvikelse samt deras 

Sharpe-kvot. På denna sida anges även fondernas aktiva risk vilket förklaras som 

fondens avvikelse i risk från jämförelseindex, beräknat i standardavvikelse. Upp-

gifter om vilken avkastning fonderna genererat finns som genomsnitt för såväl de 

två som de fem senaste åren. Dessutom visas i en tabell vilken årsavkastning fonden 

gett under de senaste fem åren. Avkastningen jämförs med ett för fonden aktuellt 

index. (Handelsbankens produktblad för fonder) 

Nordea 

I sin interna hantering av marknadsrisker använder sig Nordea av riskmåttet VaR 

som kombineras och kompletteras med stress-tester och scenariosimuleringar. 

Nordea mäter VaR dagligen för ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och ränteoptions-

risker. Beräkningen utförs med Monte Carlo-simulering och baseras på de senaste 

två årens data över marknadsprisförändringarna och tidshorisonten som används är 

tio bankdagar. Nordea använder en sannolikhetsnivå på 99 procent. För att hantera 
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de icke linjära riskerna11 används scenariosimuleringar. I enlighet med Baselkom-

mitténs12 riktlinjer genomför Nordea back-testing för att utvärdera VaR-måttets 

säkerhet. (Nordea Annual Report 2003) 

I Nordeas produktblad över enskilda fonder som vänder sig till kunder, nämns 

standardavvikelse som riskmått. Varje fonds totalrisk mäts i standardavvikelse och 

redovisas för de senaste två åren och jämförs med fondens jämförelseindex. De 

visar även fondens relativa risk i en så kallad solfjäder som indikerar fondens risk-

nivå relativt övriga fonder. Nordea redovisar fondens genomsnittliga årsavkastning 

för de senaste två åren samt fondens utveckling under den senaste månaden samt 

sedan årets början, vilka båda jämförs med ett index. (Nordeas produktblad för 

fonder) 

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken 

SEB använder VaR för att mäta bankens interna exponering mot marknadsrisker. 

De använder en sannolikhetsnivå på 99 procent och tidshorisonten är tio dagar. De 

kontrollerar måttet med hjälp av back-testing. Som komplement till VaR använder 

SEB ”stop-loss”-limiter13 och olika former av känslighetsanalyser som mäter hur 

olika prisförändringar i till exempel räntor och valutakurser skulle påverka deras 

portfölj. SEB använder sig även av olika stress-tester och scenarioanalyser för att 

undersöka hur verksamheten står sig mot extrema risker. Riskberäkningarna baseras 

på historiska data liksom deras scenarioanalyser, som bland annat analyserar hur 

historiska marknadskrascher skulle påverka nuvarande portfölj. (SEB:s årsredovis-

ning 2003)  

SEB uppger i sina produktblad till kund, standardavvikelsen för både fonden och 

dess jämförelseindex. Detta kompletteras med fondens ”tracking-error” som visar 

hur fonden har utvecklats historiskt i jämförelse med sitt index. De illustrerar även 

fondens standardavvikelse i en riskbarometer där fondens riskklassificering relativt 

                                              

11 Risker i aktie- och valutakursoptioner. 
12 Baselkommittén bildades 1974 och arbetar sedan dess för ett gemensamt synsätt på regler och tillsyn av 
riskhanteringen inom internationellt verksamma banker. (Finansinspektionen, anförande 2004-02-17) 
13 Gränser för maximala förluster i olika portföljer. (Blue Bridge finansordlista, 2004-05-06) 
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övriga fonder visas. Fondernas avkastningsutveckling samt genomsnittliga avkast-

ning redovisas sedan fondens start samt för de två respektive fem senaste åren. 

(SEB:s produktblad för fonder) 

Den Danske Bank 

Den Danske Bank använder ett särskilt datasystem för att hantera verksamhetens 

risker. Till detta system rapporteras dagligen alla tagna positioner in och i förläng-

ningen kontrolleras deras riskexponering. För att beräkna marknadsrisken använder 

den Danske Bank riskmåttet VaR, med en tidshorisont på tio dagar och sannolik-

hetsnivå på 99 procent. Utöver detta genomförs stress-tester. (Den Danske Bank 

Annual Report 2003)  

Den Danske Bank presenterar för kunderna fondens risk i ett diagram där avkast-

ningsvariationen illustreras för upp till tio år tillbaka. I diagrammet visas fondens 

högsta, respektive lägsta avkastning. Den Danske Bank använder således inte ett dir-

ekt riskmått och skriver heller inte ut hur stor risken historiskt sett har varit i fond-

erna. Fondernas avkastning redovisas både för det senaste kvartalet och för det 

senaste året och sätts i relation till utvecklingen för respektive jämförelseindex. (Den 

Danske Banks fondfaktablad)  

Skandiabanken 

I Skandiabankens årsredovisning finns ingen uppgift om hur banken hanterar sina 

marknadsrisker internt. Däremot går det att i koncernens årsredovisning läsa hur 

Skandia övergripande hanterar dotterbolagens risker. Vi väljer att presentera den 

informationen trots att vi inte med full säkerhet vet om den övergripande hanter-

ingen av dotterbolagens risker även gäller för Skandiabanken.  

Skandia genomför känslighetsanalyser i hanteringen av verksamhetens risker. Bland 

annat kontrolleras hur en aktiekursförändring på en procent i positiv och negativ 

riktning påverkar portföljen. Som komplement till känslighetsanalyserna har Skandia 

utformat riktlinjer i form av policies, en för vart och ett av de tre områdena risk, 

investering och finansiering, som tillsammans ska underlätta hanteringen av verk-

samhetens totala riskexponering. Finanspolicyn innehåller exempelvis riktlinjer som 

ska användas för att begränsa storleken på dotterbolagens egentagna ränterisker. På 
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liknande sätt innehåller investeringspolicyn limiter för hur mycket som får investeras 

på aktiemarknaden vilket medför lägre aktiekursrisker. (Skandias årsredovisning 

2003)  

Skandiabanken redovisar i sin fondinformation följande riskmått mot kund; årlig 

standardavvikelse, ”tracking error” samt fondens beta-värde. I informationen finns 

även uppgift om fondens Sharpe-kvot samt andra mått som jämför fondens utveck-

ling med sitt jämförelseindex. Skandiabanken graderar fondernas relativa risknivåer 

genom att skriva ut var i skalan mellan mycket låg till mycket hög risk som fonden 

befinner sig. Skalan är baserad på en indelning efter fondens storlek på standard-

avvikelse. De visar även hur fondratinginstitutet Morningstar bedömt fonderna. 

Fondens avkastningsutveckling redovisas både i genomsnittlig- samt total avkastning 

för olika historiska tidsperioder. (Skandiabankens hemsida) 

Länsförsäkringar Bank 

Länsförsäkringar Bank använder känslighetsanalyser i sin riskhantering. I analysen 

studeras bland annat hur effekten av en ränteförändring på en procent påverkar 

portföljen. De har även börjat undersöka vad Baselkommittén nya regler, Basel II14, 

kommer innebära för verksamhetens riskhantering. (Länsförsäkringar Banks års-

redovisning 2003) 

Länsförsäkringar Bank anger inte något riskmått i sina kundriktade informationsblad 

om fonder, förutom en tregradig riskklassificering som visar fondens risk relativ 

andra fonder. Fondernas avkastningsutveckling redovisas för en vecka, en månad, 

tre månader samt för ett och tre år. (Länsförsäkringar Banks fondfakta) 

                                              

14 Skärpta regler för kapitaltäckning i banker samt ökade krav på bankernas riskhantering. (Finans-
inspektionen, anförande 2004-02-17) 
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Ikanobanken 

Ikanobanken anger att de inte använder något avancerat riskmått utan de arbetar 

istället med att begränsa sina marknadsrisker genom att anpassa dem efter fastställda 

limiter. (Ikanobankens årsredovisning 2002)  

I Ikanobankens fondpresentation till kund finns ingen utförlig uppgift om vare sig 

riskmått eller avkastning. Däremot finns det i produktinformationen en länk till 

fondratingföretaget Morningstars presentation av fonden. Morningstar redogör för 

risken i form av standardavvikelse och anger även fondens Sharpe-kvot. Dessutom 

visas fondens risknivå relativt övriga fonder på en skala. Fondens årsavkastning 

redovisas för de senaste fem åren tillsammans med fondens kvartalavkastning under 

de senaste fem åren. Morningstar redogör även för fondens totalavkastning den 

senaste dagen, och för den genomsnittliga avkastningen de senaste fem åren. (Ikano-

bankens fondpresentation) 

4.6.2 Övriga finansiella institutioner 

Riksgäldskontoret 

Riksgäldskontoret använder VaR för att hantera marknadsrisker internt i sin skuld-

förvaltning. Som komplement används fastställda limiter, som till exempel maximal 

storlek på en position i en enskild valuta. VaR-beräkningen baseras på historiska 

data med tidshorisonten en dag och sannolikhetsnivå 95 procent. (Riksgälds-

kontorets årsredovisning 2003) 

Riksbanken 

Vid Riksbankens hantering av marknadsrisker använder de förutom försiktiga 

investeringar och tillåtna ränteintervall riskmåttet VaR som kompletteras med stress-

tester och scenarioanalyser. Vid VaR-beräkningen används en 95-procentig sanno-

likhetsnivå och en tidshorisont på tio dagar. (Riksbankens årsredovisning 2003) 
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4.7 ANALYS AV RISKBEGREPPENS UTBREDNING 

4.7.1 Den finansiella osäkerheten 

Eftersom risk är ett begrepp som har många användningsområden och därmed även 

flera betydelser är det viktigt att klargöra vad risk är i vårt aktuella fall. Inom det fin-

ansiella området går det inte att undgå att träffa på begreppet risk då det har en cen-

tral funktion både som vägledande mått till vilken avkastning en investerare kan 

förvänta sig samt som mått på aktörernas exponering för framtida förluster. Ingen 

är, eller bör vara, beredd att satsa sitt kapital utan att ta hänsyn till hur stor risken är 

att förlora det. Alla investerare förväntar sig att deras kapital ska växa, och i denna 

strävan är vetskap om storleken på risken en förutsättning. De risker som innehar 

uppsatsens fokus inom den finansiella riskgruppen är marknadsrisker som ränte-, 

valutakurs- och aktiekursrisker, då dessa risker berör både företagsverksamheter och 

enskilda investerare. 

Då risk vanligen definieras som sannolikheten för att något oönskat kan inträffa 

borde finansiell risk, som vi tidigare konstaterat, egentligen vara ett uttryck för 

osäkerhet eller ovisshet. Ingen kan med säkra sannolikheter förutsäga hur framtiden 

kommer att se ut på de finansiella marknaderna. Att det är just osäkerhet som före-

ligger inom finansiering anser vi är en viktig poäng att förmedla. Vi tror att många 

upplever det som att analytiker, mäklare och bankrådgivare besitter kunskap om hur 

framtiden verkligen kommer att te sig delvis beroende på att branschen som helhet 

förmedlar en bild av att det går att förutsäga framtida utfall på aktiemarknaden. Att 

risk i vardagsmun används i betydelsen sannolikhet anser vi kan vara en bidragande 

orsak till att den finansiella risken kan upplevas som mer säker än vad den är. Om 

en kund frågar; ”Hur stor är risken att mina fonder går ner?” menar de antagligen 

med vilken sannolikhet som värdet på det insatta kapitalet kan förväntas sjunka. 

Svaret på frågan, om det dras till sin spets, är att ingen vet.  
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4.7.2 Risken och kunden 

För att försöka öka kontrollen och förbättra hanteringen av den finansiella osäker-

heten använder aktörer inom den finansiella sfären olika mått. Det grundläggande 

måttet är det statistiska spridningsmåttet standardavvikelse som beskriver storleken 

på variationen i ett datamaterial. Användningen av standardavvikelse, eller volatilitet, 

är stor inom finansieringsteorin och måttet ligger även till grund för andra mått, 

exempelvis Value at Risk, VaR. Standardavvikelse visade sig även vara väl använt i 

praktiken då nästintill alla, sju av åtta, av de studerade bankerna antingen direkt eller 

indirekt använder detta mått för att förklara och beskriva riskens storlek i sina 

fonder.  

Utöver beskrivningen av fondens risk uttryckt i standardavvikelse beskriver i stort 

sett alla banker fondens risk relativt andra fonder i form av en skala, vilket kan ses 

som ett riskmått även om det inte uttrycks som ett absolut värde. Ett par av bank-

erna förklarar även att de baserar skalan på en indelning efter standardavvikelse, 

vilket kan gälla för fler banker men eftersom det inte tydligt framgår någon informa-

tion om det väljer vi att ha det osagt. Vi inser att skalor och andra relativa riskmått 

är lätta för kunder att ta till sig, men vi tycker ändå att det är viktigt för kunderna att 

förstå det bakomliggande sambandet. Om en fond enligt skalan har låg risk, relativt 

övriga fonder, säger det inte automatiskt hur stor risken är i fonden. Med andra ord, 

fonden kan ha låg risk i jämförelse med andra fonder men nivån på den relativt låga 

risken kan ändå vara hög.  

Användningen av Sharpe-kvoter var inte lika utbredd då endast två banker, en direkt 

och en via ett fondratinginstitut, uppger hur stor Sharpe-kvot de olika fonderna har. 

Vi tror, delvis grundat på vår studie, att Sharpe-kvoter i nuläget främst används av 

företag eller organisationer som bedömer eller utvärderar fonder, eftersom det som 

jämförelsemått har en verklig betydelse. Vi anser dock att det vore önskvärt att 

bankerna började redovisa sina fonders Sharpe-kvoter så att potentiella köpare kan 

jämföra dem på ett bättre sätt.  

För en rådgivare som ska förklara risk för en kund tror vi att VaR skulle kunna vara 

användbart. Eftersom VaR är relativt lätt att beräkna krävs endast ett enkelt data-
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program och tillgång till data över olika tillgångars standardavvikelse. Genom att 

mata in tillgångarna i kundens portfölj erhålls det ”riskutsatta värdet”. Rådgivaren 

bör dock undvika att uttrycka sig med sannolikheter när VaR tolkas. Om en 90-

procentig sannolikhetsnivå används kan VaR tolkas som den årliga förlust som kan 

drabba kundens portfölj under nio av tio år. 

4.7.3 Risk och den interna hanteringen 

Bankerna och de övriga institutionernas interna riskhantering av marknadsriskerna i 

verksamheten ligger på en högre nivå vad beträffar de valda riskmåtten. Majoriteten 

av de institutioner vi tittat på använder VaR tillsammans med stress-tester och/eller 

scenarioanalyser. Dessutom använder de back-testing för att utvärdera VaR. Vi ser 

också att nivån på riskhantering ligger några steg högre i de större bankerna än i de 

mindre, vilket kan ses som naturligt eftersom deras verksamhet är mer omfattande 

liksom riskerna och riskhanteringen även bör vara. När det gäller vilken tidshorisont 

och med vilken sannolikhet som VaR beräknas med verkar de vanligaste kombina-

tionerna vara en dag som tidsperiod och en 99-procentig sannolikhetsnivå alterna-

tivt tio dagar med 99 procents sannolikhet. Att en sannolikhet på 99 procent valts av 

de flesta anser vi är naturligt eftersom en lägre vald sannolikhet på till exempel 95 

procent endast resulterar i en säkerhet på utfallen i en av tjugo fall medan 99-pro-

centig sannolikhetsnivå innebär en säkerhet på utfallen i en av hundra fall.  

Ett annat riskhanteringsmått som används i praktiken är känslighetsanalyser i form 

av test som visar hur en viss procents förändring av ett marknadspris påverkar port-

följen. Då detta är ett enklare sätt att mäta verksamhetens riskexponering används 

känslighetsanalyser främst av de mindre bankerna. I likhet med känslighetsanalyser 

verkar olika sätt att begränsa risker, att sätta limiter, vara vanliga metoder för att 

hantera risknivån i organisationen. Genom att sätta upp riktlinjer och direktiv för 

hur mycket risk olika delar inom företaget får ta går det att från centralt håll be-

gränsa riskexponeringen och därmed även reducera riskhanteringen i ett senare led.  
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4.7.4 Historisk eller förväntad avkastning 

Av de åtta studerade bankerna är det endast två som uppger vilken metod de an-

vänder för att beräkna VaR. De angivna metoderna, Monte Carlo-simulering och 

historisk simulering, tror vi ändå är de vanligast förekommande metoderna eftersom 

de är mer avancerade än varians-kovariansmetoden. Generellt verkar historiska data 

över avkastning vara det som ligger till grund för institutionernas riskberäkningar. 

Detta överensstämmer med litteraturen som menade att majoriteten inom bran-

schen föredrar historiska data. Studien av hur bankerna redovisar fondernas avkast-

ning visar också den entydigt att endast historisk avkastning används. Ingen av 

bankerna har valt att redovisa sina fonders förväntade avkastning, vilket är anmärk-

ningsvärt men inte förvånande. Orsakerna till att historiska avkastningar används 

framför förväntad anser vi är de uppenbara, nämligen tillgången och tillämpbar-

heten. Statistik över historiska finansiella data finns lättillgängligt och den är enkel 

att använda, medan den förväntade avkastningen kräver avancerade bedömningar 

och beräkningar. Det är ändå anmärkningsvärt att användningen av historisk avkast-

ning är så utbred då det från kundernas sida skulle vara en tillgång att få ta del av 

analytikers avkastningsförväntningar på respektive fond. Vi inser dock att det skulle 

innebära ett stort problem eftersom förväntad avkastning uttryckt i exakta siffror för 

det första kan vara svårt att beräkna. För det andra är det dessutom svårt att för-

medla den osäkerhet som ligger i den förväntade avkastningen på grund av att 

beräkningarna grundar sig på subjektiva bedömningar. Om institutionerna ändå 

avser använda historisk avkastning mot kunden är det viktigt att betona att det är 

just historiska siffror som inte ger någon garanti för hur framtida avkastningar 

kommer att bli.  
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5 INDIVIDEN OCH RISK 

5.1 INDIVIDENS VAL VID OSÄKERHET 

Grundstommen inom den nationalekonomiska teorin är antagandet om att individer 

agerar rationellt för att maximera sin nytta. Teoretiskt sett innebär nyttomaximering 

att individen vill maximera sin nytta genom att konsumera den för honom eller 

henne mest effektiva kombinationen av varor. Grafiskt illustreras detta med hjälp av 

indifferenskurvor (se 1 i figur 5.1) som representerar individens preferenser samt en 

budgetlinje (se 2 i figur 5.1) som anger vad individen faktiskt kan välja. Individen 

strävar efter att nå så hög välfärdsnivå som möjligt vilket uppnås i den punkt där en 

indifferenskurva tangerar budgetlinjen (se 3 i figur 5.1). (Lipsey et al, 1999) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Nyttomaximering– optimal konsumtionskombination. (Schotter, 2001, s. 45) 

5.1.1 Att maximera den förväntade nyttan 

När osäkerhet föreligger rörande en beslutssituation antas individen maximera sin 

förväntade nytta istället för sin faktiska nytta. Skillnaden ligger i att vid osäkerhet är 

det svårt för individen att uppskatta utfallet helt korrekt varför beslutet tvingas tas 

med hänsyn till vilken nytta han eller hon kan förväntas få. (Schotter, 2001) Exem-

pel 3 nedan visar på en situation med två alternativ som ger osäkra utfall, där indi-

viden genom att ta hänsyn till osäkerheten och sin nyttofunktion kan avgöra vilket 

alternativ som är det mest attraktiva. (Slovic, 2000) 

Vara X1 

Vara X2 

1.  

3.  
2. 



  

IINNDDIIVVIIDDEENN  OOCCHH  RRIISSKK  

 

~ Nöjda kunder med risken i fokus ~ 

52 

 

EExxeemmppeell  33..  

Kalle planerar att gå på en utomhuskonsert. Väderleksprognosen varnar dock 

för nederbörd och sannolikheten för regn uppskattas till 75 procent. Kalle står 

inför ett val mellan att ta på sig regnkläder och därmed hålla sig torr hela 

kvällen, eller gå i sina trendiga kläder som lämpar sig för konsertens musikstil, 

men att då riskera att bli blöt. Tabellen nedan illustrerar hur de olika alterna-

tiven påverkar Kalles nytta. (Slovic, 2000) 

  Nytta 

 Alternativ Blöt kväll Torr kväll 

A. Ta på sig regnkläder  +2  -1 
(Torr, men ej (Torr,  men ej 
trendiga kläder) trendiga kläder) 

B. Behålla trendiga kläder  +1  +5 
 (Blöt, men trendig) (Torr, och trendig) 

Utifrån matrisen kan personens förväntade nytta beräknas för de två alterna-

tiven, A och B. Formeln för förväntad nytta bygger på sannolikheten för ut-

fallet multiplicerat med utfallets associerade nytta;  

Förväntad nytta vid alternativ A = EUA= 0,75(2)+0,25(-1) = 1,25 

Förväntad nytta vid alternativ B = EUB= 0,75(+1)+0,25(5) = 2 

För Kalle blir nyttan alltså högre om han väljer att inte ta på sig sina regn-

kläder, han bör därför välja alternativ B.  
 

5.1.2  Nyttofunktionen 

Vanligtvis uttrycks individers nytta i ordinala termer, det vill säga att nyttan adres-

seras tal men att dessa tal i sig inte har någon betydelse utan endast fyller en funk-

tion vid rangordning. När osäkerhet präglar en beslutssituation uppträder individer 

däremot som om de har en kardinal nyttofunktion, det vill säga att de tal som nyttan 

uttrycks i har en betydelse. Under osäkerhet är det nödvändigt att använda sig av 
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kardinala nyttofunktioner för att konsekvent kunna avgöra vilket alternativ som 

maximerar en individs nytta. (Schotter, 2001) 

Nyttofunktionens utseende är direkt beroende av individens attityd till risk. I teorin 

delas individerna in i tre grupper efter vilken riskattityd de uppvisar; riskaversiva, 

riskneutrala eller riskprefererande. Individer anses i teorin generellt vara motvilliga 

till att ta risk, de är riskaversiva, och är därför exempelvis villiga att regelbundet be-

tala en försäkringspremie för att undvika risken att en stor kostnad drabbar dem om 

en olycka eller skada skulle inträffa. En andra riskprofil utgörs av dem som är neu-

trala till risk, det vill säga de som är indifferenta i valet mellan ett säkert utfall och ett 

spel, under förutsättning att de båda alternativen ger samma säkra respektive för-

väntade utfall. Den tredje gruppen består av de riskprefererande individerna, även 

kallade riskälskare, som i motsats till de riskaversiva väljer spelet framför det säkra 

utfallet, så länge den förväntade nyttan av spelet är större än nyttan av det säkra ut-

fallet. Nyttofunktionerna för de olika grupperna ser ut enligt följande; (Schotter, 

2001) 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Nyttofunktioner för olika riskprofiler. (modifierade från Schotter, 2001, s. 551-554) 

Nyttofunktionen för den riskaversiva individen är avtagande, det vill säga individen 

upplever en avtagande nytta för varje ny enhet av x som han erhåller. Den individ 

som är neutral till risk har en linjär nyttofunktion, vilket innebär att denna individ 

upplever lika stor nytta för varje enhet x som han får. Den riskprefererande individ-

en har däremot en tilltagande funktion som representerar att denna individ upplever 

en ökande nytta för varje enhet x han får. (Schotter, 2001) 

Med ett exempel kan vi visa att de olika nyttofunktionerna verkligen illustrerar indi-

viders olika riskbenägenhet. Anta att individerna får välja mellan att säkert få 100 

xxRiskaversiv RiskprefererandeRiskneutral

U(x) U(x) U(x)

x 
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kronor eller att delta i ett spel där vinstsumman är 200 kronor vid vinst och noll 

kronor annars. Sannolikheten för att vinna är 50 procent. Det förväntade värdet av 

spelet är således 100 kronor (0,5(200)+0,5(0)), vilket är detsamma som det säkra ut-

fallet. (Schotter, 2001) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 Nyttofunktioner i kombination med spelalternativ. (omarbetat från Schotter, 2001, s. 551-

554) 

I graferna ovan visas spelet för alla tre riskprofiler. Den räta linjen representerar 

spelet och den nytta som erhålls av att delta i spelet, medan nyttofunktionerna för 

individerna representerar det säkra utfallets nytta. Det förväntade värdet av spelet 

samt vinstsumman är markerade på x-axeln. Utgångspunkten för analysen är att 

varje individ förväntas maximera sin nytta (U) respektive förväntade nytta (EU). Pil-

arna visar valen som de olika individerna kommer att göra. 

För den riskaversiva individen innebär de säkra 100 kronorna en högre nytta än 

spelets förväntade 100 kronor, vilket visas av att nyttokurvan ligger ovanför linjen 

som representerar spelet. I grafen ses att nyttan av det säkra utfallet överstiger den 

förväntade nyttan av spelet (U>EU). De 100 kronorna ytterligare som ett deltag-

ande i spelet kan resultera i vid vinst lockar inte den riskaversiva individen eftersom 

han har en avtagande marginalnytta av pengar. Han är helt enkelt inte villig att offra 

de säkra 100 kronorna för att få chans på de 200 kronorna, han vill inte ta risken. 

(Schotter, 2001) 

Individen som är neutral till risk upplever däremot konstant marginalnytta av pen-

gar, vilket resulterar i att han är indifferent mellan att delta i spelet och att ta de 

säkra pengarna. I grafen illustreras detta med att den riskneutrales nyttokurva sam-
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manfaller med linjen för spelet. Nyttan av det säkra utfallet är lika stor som den för-

väntade nyttan av spelet (U=EU). (Schotter, 2001) 

För den riskprefererande individen är valet mellan spelet och det säkra utfallet, lik-

som för den riskaversiva individen, beroende av vilket alternativ som ger den högsta 

nytta. Den förväntade nyttan av att delta i spelet är större än nyttan av det säkra 

utfallet (EU>U), varför den riskprefererande individen väljer att delta i spelet. I 

grafen ligger spelets linje ovanför individens nyttofunktion vilket anger att denna 

individ är villig att riskera de säkra pengarna för att få en chans på den högre vinst-

summan. (Schotter, 2001) 

5.2 HUR UPPFATTAR VI RISK? 

Forskning kring risker sker främst inom sociologi och psykologi som inriktar sig 

mot hälsoskadliga och livshotande risker eller allmänna hot och faror mot mänsklig-

heten. Riskperception är ett ämne som behandlar hur individer uppfattar och på-

verkas av olika risker samt vilken attityd individer har till olika risker. (Wärneryd, 

1999) Trots att den forskning som gjorts inom området inte direkt berör de finans-

iella riskerna anser vi ändå att dessa teorier borde kunna hjälpa till att förklara män-

niskors attityder till finansiella risker.  

Hur en individ upplever olika risker påverkas av flera faktorer, från personliga egen-

skaper till den miljö som individen lever i. En individs attityd till risk influeras 

mycket av minnen från tidigare erfarenheter samt av individens förmåga att skapa en 

bild av framtiden. En starkt exponerad nyhet i media kan exempelvis påverka en 

individs inställning till en viss risk. Detta yttrar sig exempelvis i det faktum att män-

niskor normalt överskattar risken för att dö i dramatiska händelser, som att bli 

mördad, medan de underskattar risken att dö på grund av till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det finns även en optimism kopplad till hur individer uppskattar 

olika risker. Många tenderar att tro de är bättre än genomsnittet och anser sig därför 

också vara mindre känsliga för risker, i synnerhet risker som upplevs som kontroller-

bara. (Wärneryd; 1999) 
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Psykologiska studier har visat att människor inför svåra beslut karaktäriserade av 

hög osäkerhet väljer att antingen förstora upp riskerna och därmed motivera ett be-

slut att inte delta i aktiviteten, alternativt tankemässigt reducera riskerna så att de kan 

ignoreras för att på så sätt motivera ett deltagande i aktiviteten. Detta beteende kan 

kopplas till begreppet kognitiv dissonans som innebär att individer, mer eller mindre 

medvetet, väljer att ignorera viss fakta och kunskap för att fortsätta med ett bete-

ende som individen egentligen vet är felaktigt. Studier har vidare visat att om männi-

skor får välja föredrar de att låta experter eller liknande hantera situationer och be-

slut associerade med höga risker. Om de måste vara delaktiga föredrar de däremot 

att bli fullt informerade om riskerna även om det innebär ökade bekymmer och oro. 

(Slovic, 2000; Nofsinger; 2002) 

5.3 VARFÖR GÖR VI SOM VI GÖR? 

5.3.1 Att trampa i de mentala fällorna 

Inom den traditionella ekonomiska teorin antas människor agera rationellt, vilket är 

att betrakta som en förenkling vid modellskapande och som därför inte kan över-

sättas som sanningar i verkligheten. Hur människor agerar i verkligheten förklaras i 

nya teorier inom området investeringspsykologi, det vill säga studier i hur psykologi 

påverkar våra finansiella beslut. Enligt dessa teorier är det vanligt att investerare går i 

mentala fällor och låter känslor påverka deras finansiella beslut, så att de inte längre 

kan betraktas som rationella. De mentala fällorna kan delas in i tre kategorier av 

investeringsproblem; psykologiska fällor, känslomässiga fällor och reduceringsfällan. 

(Nofsinger, 2002) 

De psykologiska fällorna 

Självbedrägeri är ett beteende som finns hos människan redan i tidig ålder, få barn 

anser sig därför vara orsak till att något otrevligt drabbat dem. Denna form av över-

drivna självförtroende återfinns även hos vuxna som många gånger tror sig vara bät-

tre än de egentligen är. Vid investeringar tar sig detta utryck i en tro på att alla lyck-

ade investeringar är resultat av skicklighet, medan de misslyckade beror på yttre om-

ständigheter som investeraren själv inte kunnat påverka. Investerare ger gärna in-
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tryck av att vara bättre och ha gjort mer lyckade investeringar än andra, vilket speg-

las i det faktum att det är betydligt vanligare att någon berättar om sin storvinst på 

börsen än om sin misslyckade placering. I en undersökning från 2001 svarade de till-

frågade i genomsnitt att deras egen portfölj skulle slå marknadsindex med 1,4 pro-

cent under det närmast följande året. Då marknadsindex är ett genomsnitt av alla 

placeringar på marknaden blir detta, under förutsättning att urvalet i undersök-

ningen var representativt, en teoretisk omöjlighet som illustrerar människans övertro 

på sig själv som investerare. Om en investerare drabbas tillräckligt många gånger av 

förluster kan han eller hon kanske lära av sina misstag, men för de flesta kommer 

denna insikt att inträffa för sent, när förlusterna i hög grad redan påverkat den fram-

tida levnadsstandarden. (Nofsinger, 2002) 

Ett annan vanlig fälla som investerare går i är att tillåta sig att bli fäst vid en tillgång 

på samma sätt som vi fäster oss vid människor eller djur. Precis som med människor 

vi gillar tenderar vi att enbart se till tillgångens goda egenskaper och bortse från att 

lyssna på eventuella dåliga nyheter. Detta leder till att vi behåller aktier längre än vad 

som skulle anses optimalt. Ett liknande fenomen kopplas till begreppet status quo 

som innebär att investerare väljer att göra ingenting när de väl valt en aktie. Att sälja 

aktien och köpa något annat istället blir ett nederlag, eftersom det kan tolkas som att 

det första köpbeslutet var felaktigt, vilket naturligtvis ingen vill erkänna. (Nofsinger, 

2002) 

De känslomässiga fällorna 

Den finansiella marknaden sägs ofta styras av två känslor, rädsla och girighet. Många 

fler känslor kan dock anses påverka människors förmåga att ta goda investerings-

beslut, bland annat hopp och stolthet samt ånger och genans. Dessa känslor är 

starkt kopplade till varandra och är orsak till många dåliga investeringsbeslut. Oav-

sett vilka känslor som kommit till ytan inför ett beslut är det sällan klokt att agera i 

enlighet med dem. I sökandet efter stolthet säljs vinnaraktierna för tidigt samtidigt 

som förloraraktierna behålls för länge för att undvika ånger och den genans som det 

innebär att göra en förlust. Inom psykologin benämns detta förlustaversion och illu-

streras med det faktum att när vi människor kommit över något, vad som helst, är vi 
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inte beredda att göra oss av med det för annat än betydligt mer än vad vi själva 

betalt. Detta resulterar i att investerare behåller värdepapper längre än de borde för 

att minimera sin förlust. Dessvärre tenderar vinnarna att fortsätta uppåt medan för-

lorarna går ännu sämre, vilket inte bara ger sämre avkastning utan också sämre skat-

teförutsättningar. (Nofsinger, 2002; Wärneryd, 1999) 

Om, eller när, en investerare drabbas av en förlust av större dignitet är det troligt att 

han eller hon reagerar på ett av följande två sätt. Investeraren känner sig ”ormbiten” 

och drar sig tillbaka, en överdriven rädsla för risker anammas och investeraren kom-

mer i fortsättningen att undvika aktiemarknaden helt och hållet. Den andra reak-

tionen är den förstes motsats, istället för att få respekt för risker och anpassa sina 

investeringar efter detta vill investeraren ”bli kvitt” och uppvisar därför ett mer 

aggressivt risktagande för att återvinna sitt kapital. (Nofsinger, 2002) 

Reduceringsfällan 

Den mänskliga hjärnan är konstruerad för att ta genvägar och rensa bort oväsentlig 

information, allt för att reducera komplexiteten kring att analysera och ta beslut. I de 

flesta sammanhang är denna egenskap hos hjärnan bra, men ibland innebär det ock-

så att vi lurar oss själva. En av dessa genvägar är att vi antar att det som har liknande 

egenskaper och kvaliteter också är lika. I förlängningen innebär det att investerare 

tenderar att använda en akties tidigare vinster som prognos för aktiens framtida ut-

fall. Många anser att eftersom en aktie gått bra historiskt sett är det en garanti för att 

den ska gå bra även i framtiden, vilket tyvärr inte stämmer överens med verklig-

heten. Närvaron av kognitiv dissonans bidrar till minnesjusteringar, vilket leder till 

att vi kommer ihåg att vi köpt en aktie men inte varför, vilket i sin tur gör att vi inte 

inser att det är dags att göra sig av med aktien när förutsättningarna ändras. 

(Nofsinger, 2002) 

Ett annat exempel på mental reducering är människans förmåga att tro att det som 

är välkänt är mindre riskfyllt. Detta leder till att aktieportföljer är överrepresenterade 

av aktier som investeraren upplever som familjära, exempelvis aktien från det före-

tag där individen är anställd. Studier har visat att de allra flesta till och med betraktar 

sin egen arbetsgivares aktie som säkrare än marknadsindex. Detta innebär en för-
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höjd risk då individen inte bara riskerar att förlora sitt kapital utan även sin inkomst-

källa om företaget börjar gå dåligt. (Nofsinger, 2002) 

Ytterligare en följd av informationsreduceringen är att människor tenderar att skilja 

olika förmögenhetsmål åt i tanken, vilket leder till felaktigt konsumtionsbeteenden. 

Samtidigt som vi investerar i en försäkring deltar vi i ett lotteri och genom att skilja 

avbetalningen av huset från pensionssparandet tror vi att dessa mål lättare uppnås. 

Detta beteende kallas mental bokföring och innebär en risk för suboptimering av 

det totala kapitalet, vilket i förlängningen leder till lägre vinst eller till och med till 

förlust. (Wärneryd, 1999; Goldberg & von Nitzsch, 2001) 

5.3.2 Att undvika de mentala fällorna 

För att som investerare undvika att hamna i dessa fällor är ett gott råd att först och 

främst vara medveten om deras existens men också att följa en i förväg upplagd plan 

för hur tillgångarna bör placeras. Genom att planera sitt sparande och se sitt invest-

erande som en livslång resa undviks de kortsiktiga fällorna. Planeringen av sparandet 

bör ske i följade steg; (Nofsinger, 2002) 

1. Ställ upp finansiella mål. Konkretisera dessa i pengar, hur mycket kommer 

Du att behöva för att nå Ditt mål? 

2. Vilken nivå av avkastning kan ta Dig till ditt mål? Ta inte mer risk än 

nödvändigt! 

3. Fördela sparpengarna på de fem tillgångsklasserna; (1) kontanter, (2) obli-

gationer, (3) aktier i stora företag, (4) aktier i små och mellanstora företag 

samt (5) internationella aktier. Allokeringen mellan dessa är viktigare än 

valet av aktieslag inom respektive grupper. Fonder ger möjlighet till 

diversifiering trots små kapitalinsatser och kan därför ersätta de olika 

aktietyperna i klass 3-5. 

4. Implementera det planerade sparandet och håll dig till planen, även om 

något oförberett inträffar. 
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5.3.3 Att utsätta sig för risk 

Antagandet om att människor i allmänhet förväntas vara riskaversiva innebär att de 

inte är beredda att ta risker som inte ger någon ersättning. Verkligheten talar dock 

emot detta då tusentals människor ägnar sig åt olika sorters spel och lotterier, som 

aldrig kan anses ersätta spelarna för den risk de tar.  

Att delta i spel eller lotterier verkar dock vara lite av en klassfråga, då de som inte 

har någon större förmögenhet är överrepresenterade inom detta område. De med 

lägre inkomst ser spelet som deras enda chans att bli rika medan de mer förmögna 

oftast betraktar spelet som en form av underhållning. (Nofsinger, 2002) Människor 

som är mer förmögna tar i större grad högre risker, men de äventyrar sällan hela sin 

förmögenhet utan bara den del som de har råd att förlora.  

Det finns också undersökningar som visar att yngre är mer villiga att ta risk än äldre, 

vilket resulterar i att den senare nämnda gruppen har större andel av sitt kapital på 

bankkonton. En annan faktor som påverkar individers uppfattning och attityd till 

risker är vilket kön de tillhör. Män tenderar att uppfatta risker som lägre och mindre 

problematiska än vad kvinnor gör, vilket kan vara en förklaring till varför män ofta 

anses ha en högre riskbenägenhet. (Wärneryd, 1999; Slovic, 2000) Studier har också 

visat att en investerare som byter från att handla traditionellt med en bankman till 

att handla aktier via Internet nästintill dubblar sin handelsfrekvens vilket tyder på att 

de vid handel på Internet är mer villiga till att ta risker. (Nofsinger, 2002) 

Humöret påverkar investeringsbeslutet 

Att människor vill vara lyckliga är inget nytt och inte heller någon dålig egenskap, 

förutom när det kommer till investeringsbeslut. Med lycka kommer den optimism 

som förvränger våra bedömningar och vår framtidstro. Lyckliga människor tror att 

deras risk för att råka ut för olyckor, sjukdom och brott är lägre än genomsnittet 

vilket orsakar att de tar högre risker än vad de borde. Optimismen påverkar invest-

erare på två sätt; de blir mindre kritiska när de tar investeringsbeslut och de tenderar 

att ignorera negativ information som egentligen borde leda till ett omprövande av 

aktieinnehavet. Lyckliga människor tar beslut som är sämre underbyggda och be-

håller sina aktier för länge, två dåliga egenskaper hos en placerare. Investerare som 
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är pessimister eller på mindre bra humör tenderar att välja säkra aktier och göra nog-

granna och kritiska utvärderingar av dessa, vilket ger mer realistiska investerings-

beslut som inte riskerar att ha en lika förödande effekt på investeringsportföljens 

resultat. (Nofsinger, 2002) 

5.3.4 Att utröna riskbenägenhet 

Enligt traditionell nationalekonomisk teori bör individers nyttofunktioner studeras 

utifrån deras beteende, eftersom det är de val som individen gör som avslöjar hur 

dennes nyttofunktion ser ut. En individs investeringsportfölj bör därför avslöja den-

nes sanna riskbenägenhet. (Wärneryd, 1999) I verkligheten verkar det dock inte vara 

riktigt lika enkelt. Generellt anses människor som ska investera ha svårt att förstå 

vilken risknivå de egentligen vill utsätta sig för. Genom tester har det framkommit 

att respondenterna inte är konsekventa, utan i hög grad låter sina svar påverkas av 

vilka svarsalternativ som ges. Människor tenderar att välja en ”medelväg”, som ser 

bra ut relativt övriga svarsalternativ, istället för det alternativ som passar deras förut-

sättningar och framtidsplaner bäst. Det valda alternativet kan innehålla både lägre 

och högre risk än vad investeraren är ute efter. (Nofsinger, 2002) 

Hypotetiska riskval präglade av spelteori är den vanligaste metoden vid studier av 

risk och nytta både inom psykologi och ekonomi. Ett sätt att utröna vilken attityd en 

individ har till risk är att ställa flervalsfrågor där individen måste avgöra vilket alter-

nativ som för honom eller henne är mest attraktivt. Försök som syftar till att utröna 

om ett ekonomiskt beteende präglas av aversion eller prefererande till risk baseras 

vanligen på olika lotterival. Följande alternativ är exempel på sätt att formulera på-

ståenden som kan ställas till en respondent för att utifrån deras svar kunna utröna 

riskattityden. (Wärneryd, 1999); 

 a) Ett val mellan ett säkert utfall och ett osäkert utfall. 

 b) Ett val mellan två osäkra utfall, som antingen har samma eller olika för-

väntade värde. 

c) Respondenten får ange ett säkert värde som han eller hon finner vara 

ekvivalent med ett osäkert värde till en viss sannolikhet. 
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d) Respondenten får ange en sannolikhet som gör honom eller henne in-

different mellan två alternativ varav ett ger ett säkert utfall. 

e) Respondenten får ange en sannolikhet som gör honom eller henne 

indifferent mellan två alternativ varav en har en känd sannolikhet. 

Undersökningar med lotterier har visat att respondenterna har svårt för sannolik-

hetsbegreppet, då de istället tenderar att fokusera på storleken på priset som erbjuds 

och inte ta hänsyn till vilka sannolikheter som anges. Eftersom individer generellt 

verkar ha svårt att ange och förstå sannolikheter används vanligen skalor som svars-

alternativ när ekvivalentmetoden används. (Wärneryd, 1999)  

5.4 HUR RISKBENÄGENHET BÖR UTRÖNAS 

Det mänskliga beteendet kan på intet sätt beskrivas som enkelt. Vi människor kan 

tycka att vi agerar smart och rationellt men i många fall är det verkligen raka mot-

satsen. Irrationella ageranden är framför allt vanligt när det kommer till förvaltning 

av våra förmögenheter. Den rådgivare som antar att kunden är rationell riskerar där-

för att misslyckas kapitalt i sin strävan efter en nöjd kund.  

Analysen av detta kapitel inleds med några avsnitt om vilken kunskap en rådgivare 

som ska utröna en kunds riskbenägenhet bör ha. Därefter presenteras den typ av 

frågor som vi kommit fram till är mest lämpade för att utröna en individs risk-

benägenhet. 

5.4.1  Den bästa investeringen 

Den ”bästa” investeringen är en investering som gjorts i enlighet med kundens san-

na riskbenägenhet. Kunden kanske inte får den högsta möjliga avkastningen, men 

han eller hon kommer i alla fall ha vetskapen om att placeringen gjorts utifrån hans 

eller hennes förutsättningar och kommer därför att känna sig tillfreds med resultatet. 

Utifrån detta inser vi vikten av att en finansiell rådgivare kan fastställa vilken risk-

benägenhet en kund har. Detta är dock inte helt enkelt eftersom kunderna själva 

sällan har klart för sig vilken risk de egentligen är beredda att ta. För att finna 

kunders riskbenägenhet räcker det alltså inte att fråga dem direkt, men inte heller att 
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låta dem själva välja sina investeringsportföljer. Istället måste vi lära oss att förstå 

vilken riskbenägenhet som döljer sig bakom en individs beteende. Hur risk uppfattas 

av, och påverkar människor varierar mellan olika individer och är framför allt bero-

ende av deras tidigare erfarenheter kring risk. Före de senaste årens börsnedgång 

verkade småsparare endast ha en vag uppfattning om vad risk är, om någon alls. 

Under och efter nedgången tycks de dock ha blivit mer medvetna om risken samtid-

igt som det tydligt visat sig att människan, i enlighet med teorin, generellt sett är 

riskaversiv. Tar vi på oss risk vill vi bli kompenserade och blir vi inte det, som under 

börsnedgången, blir vi missnöjda. Till viss del beror detta missnöje naturligtvis på en 

besvikelse över att börsen går dåligt, men okunskap och brist på förståelse för risk 

är också en trolig orsak.  

Det faktum att vi människor gärna överlåter svåra och riskfyllda beslut till andra, 

som vi tror har större insikt, har säkerligen bidragit till att vissa småsparare indirekt 

låtit sin rådgivare ta deras investeringsbeslut genom att de har tagit fasta på de råd 

som han eller hon gett dem. Den ökning av klagomål på rådgivare som varit en följd 

av börsnedgången får då en naturlig förklaring i den mänskliga självbevarelsedriften, 

vi skyller gärna ifrån oss. Med den nya lagen om finansiell rådgivning kommer 

många kunder tvingas ta ett större ansvar för sina investeringsbeslut varför råd-

givarna istället får en framträdande roll i att hjälpa kunden förstå sig själv, sin risk-

benägenhet och olika placeringsalternativ. 

5.4.2 När hjärnan tar över 

Antagandet om rationalitet görs lätt i teorin och kan många gånger anses gälla i 

verkligheten, kanske inte för enskilda individer men för grupper av individer. Olika 

individers irrationella beteenden kan sägas ta ut varandra och därför summeras det 

kollektiva beteendet till att vara rationellt15. Då investeringsbeslut handlar om peng-

ar som är relativt lätt att jämföra och värdera, kan det tyckas att det skulle vara enk-

lare att agera rationellt vid just investeringsbeslut. Detta är dock inte fallet, framför-

allt på grund av den inneboende osäkerhet som råder vid ett sådant beslut. Innan vi 

                                              

15 Givet att det irrationella beteendet hos individerna är osystematiskt. 
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kan ta ett beslut utifrån vår nyttofunktion, måste vi göra en bedömning av vilka kon-

sekvenser olika beslut kan komma att leda till. För att kunna göra denna typ av be-

dömning krävs kunskap och information, något som de flesta småsparare har mått-

ligt av. I och med den nya lagen kommer många kunder tvingas ta ett större ansvar, 

vilket borde resultera i att kunderna söker mer kunskap och därmed kräver mer in-

formation om risk och vad olika investeringar innebär från sina rådgivare. Den stör-

re mängden information är dock inte enbart av godo utan det kan också innebära att 

kunderna får en falsk känsla av trygghet och kontroll. För mycket information för-

svårar beslutet så att hjärnan lägger sig i och tränger bort delar av informationen och 

tillåter oss att ta beslutsgenvägar som vanligen styrs av våra känslor och inte av för-

nuftet. 

Hjärnans reducering av information fyller vanligtvis en funktion hos människan, 

men när det kommer till investeringsbeslut tenderar den att slå undan benen på 

många. Den förmågan hjärnan har att ta genvägar i kombination med tron på att 

”jag är bättre än andra”, gör att investeringsbesluten snedvrids och den risk vi väljer 

att ta blir högre än vad vi egentligen vill. Många gånger har troligen vissa kunder 

redan, mer eller mindre, bestämt sig för hur de vill investera innan de träffar sin 

rådgivare för att få bekräftelse, vilket innebär att de är selektiva i sin 

informationsintagning och därmed svårövertalade. Positiv information som stödjer 

vårt beslut tar vi gärna till oss som en bekräftelse på att beslutet är det riktiga, medan 

vi bortser från sådan information som talar emot beslutet. För en rådgivare är det 

viktigt att vara envis och upprepa den information som är relevant samt försäkra sig 

om att budskapet verkligen har nått fram. Att slappna av och tro att kunden tar det 

rätta beslutet bara för att han eller hon har all tillgänglig information kan få 

förödande konsekvenser och leda till en missnöjd kund. 

5.4.3 Här kommer alla känslorna på en och samma gång… 

Något krasst måste vi tyvärr konstatera att en rådgivare inte bör lita på sin kund. 

Om det inte är hjärnan som spelar kunden ett spratt, så är det troligt att känslorna 

styr hans eller hennes beslut. Går en investering bra vill kunden gärna sälja fort, för 

att försäkra sig om sin vinst. Denna vinst anser kunden komma av hans eller hennes 
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skicklighet och leder därför till stolthet och ett förhöjt självförtroende, vilket i sin tur 

resulterar i en vilja att ta ännu högre risk. En liten klocka bör därför ringa hos råd-

givaren när de träffar kunder som nyligen gjort en bra affär. Detta gäller också för 

kunder som utstrålar optimism och lycka eftersom dessa normalt så trevliga sinnes-

stämningar gör oss dumdristiga och leder till att vi tar alltför snabba beslut. En råd-

givare som vill skapa nöjda kunder bör kunna bromsa och mana till genomtänkta 

beslut. 

Rådgivare bör även se upp med kunder som råkat ut för mindre lyckade investe-

ringar, delvis för att han eller hon troligen kommer bli anklagad för att ha orsakat 

förlusten, men också för att kunden antingen känner sig skrämd eller revanschsugen. 

Den skrämda kunden vill undvika allt vad risk heter och behöver därför lite upp-

muntran från rådgivaren så att han eller hon kan välja en lagom risknivå, varken för 

hög eller för låg, som inte senare kommer att ångras. Den revanschsugne kunden 

däremot bör istället lugnas ned och inte tillåtas ta sig vatten över huvudet. Rådgiv-

arens mål bör vara att få både den skrämda och den revanschsugne kunden att ta 

lärdom av sina förluster och korrigera sin risknivå efter den riskbenägenhet som de 

besitter. Detta torde på lite sikt leda till nöjda kunder som lär av sina misstag.  

Ett sätt att hjälpa sina kunder att inte gå i dessa mentala fällor är att tillsammans 

med dem bygga upp en plan för hur de ska placera sina tillgångar. Vikten av att 

kunden sedan följer denna plan kan inte nog betonas. 

5.4.4 Kundens riskbenägenhet 

Oavsett om det beror på okunskap, dålig självkännedom eller mentala reduceringar 

kan det konstateras att vi människor är relativt dåliga på att veta vilken risk vi egent-

ligen är intresserade av och beredda att utsätta oss för. Eftersom en rådgivare, som 

vi konstaterat, inte enbart kan fråga kunden om dennes inställning till risk måste ett 

annat sätt användas. Genom att ställa flervalsfrågor av olika karaktär till kunden kan 

dennes attityd till risk avslöjas genom att se till vilket alternativ som kunden upp-

fattar som mest attraktivt för honom eller henne.  
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Om riskbenägenheten gäller för individen som helhet, på alla plan, skulle frågor som 

inte berör det finansiella området kunna ställas. Frågor av denna typ skulle kunna 

handla om kundens intresse för att hoppa fallskärm, resa på egen hand eller gå en-

sam ute efter mörkrets inbrott. Vi ställer oss dock frågande till om svaren på dessa 

frågor verkligen skulle spegla respondenternas generella riskbenägenhet. Till viss del 

skulle de naturligtvis göra det, men huruvida någon kan tänka sig att hoppa fall-

skärm påverkas troligen av fler faktorer än av personens riskbenägenhet, exempelvis 

flygrädsla och höjdskräck, vilka i sig inte kan sägas bero på vilken attityd till risk 

individen har. För att spegla en individs riskbenägenhet genom frågor som inte be-

rör finansiella frågor tror vi att det krävs en mycket stor och varierad mängd frågor 

för att undvika dålig validitet på grund av inblandning av andra påverkande faktorer. 

Trots att vi inte anser att frågor som berör många olika områden kan ställas för att 

utröna en individs riskbenägenhet tror vi att det är bra om frågorna kan ha ett bred-

are perspektiv. Vår förhoppning är att alla risker som har en beröringspunkt i 

osäkerhet kring pengar, exempelvis en individs val av försäkring, kan spegla en indi-

vids riskbenägenhet på ett bra sätt. 

Eftersom människor generellt sett har svårt att förstå och tolka sannolikheter bör 

dessa undvikas, för att försäkra sig om att ingen missförstår frågorna och på grund 

av detta besvarar dem felaktigt. Då det har visat sig att människor inte är konsek-

venta, utan låter de givna svarsalternativen styra hur de besvarar frågor om deras 

riskattityd, är det viktigt att variera svarsalternativen på ett sätt som tvingar respond-

enten att tänka efter.  

Flervalsfrågor är bra… 

Det finns många olika sätt att formulera alternativen i flervalsfrågor, vi har valt att 

använda oss av de två enklaste typerna av frågor; valet mellan ett säkert och ett 

osäkert utfall samt valet mellan två osäkra utfall med samma eller olika förväntade 

avkastning. Dessa frågor har endast två svarsalternativ och anger därför om den till-

frågade är riskaversiv eller riskälskare. Vi har valt att inte ta med ett riskneutralt 

alternativ då ett sådant alternativ lätt kan väljas av icke-neutrala individer för att slip-

pa ta ställning. Dessutom är det rimligt att anta att antalet individer som är helt risk-
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neutrala inte är så stort. Exempel på två typer av frågor som kan användas för att 

utröna riskbenägenhet är; 

 Vilket alternativ skulle Du helst välja? 

A. Att få 1 000 kronor. 

B. Att delta i ett lotteri där chansen är lika stor att Du vinner 2 000 kronor 

som att Du inte får något alls. 

 Vilket lotteri skulle Du helst vilja delta i? 

A. Ett lotteri där varannan lott ger en vinst på 5 000 kronor. 

B. Ett lotteri där vinsten är 10 000 kronor och en av fyra lotter är 

vinstlotter. 

I fråga ett representerar alternativ A ett säkert utfall som inte utsätter individen för 

någon risk medan alternativ B trots att det förväntade värdet är detsamma som det 

som erbjuds i A innehåller risk. En riskaversiv person väljer alternativ A medan en 

riskälskare väljer alternativ B där chansen till en högre vinst ges. En person som är 

helt neutral till risk skulle inte kunna välja mellan dessa alternativ eftersom de ger 

honom eller henne exakt lika stor nytta.  

I fråga två tvingas individen att ta ställning till vilken risknivå han eller hon vill ha. 

Både alternativ A och B innehåller risk och ger samma förväntade avkastning. Alter-

nativ A är betydligt säkrare än B och bör väljas av riskaversiva. Riskälskaren väljer 

alternativ B eftersom han eller hon får nytta av att ta själva risken. 

Det är viktigt att komma ihåg att respondentens ekonomiska situation kan påverka 

svaren. För en person som är rik eller har en hög inkomst kan de belopp som an-

getts ses som småpotatis varför dennes svar speglar en riskbenägenhet som är högre 

än den verkliga. Tvärtom gäller för dem som inte har så stor förmögenhet eller in-

komst, att svaren kanske ger en lägre riskbenägenhet än deras verkliga. För att und-

vika att kundens ekonomiska situation påverkar resultatet av utfrågningen kan en 

fråga som är oberoende av kapitalet ställas. Under förutsättning att kunden har för-
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stått vad risk innebär, vilket han eller hon bör ha fått förklarat för sig vid det här 

laget, kan exempelvis denna fråga ställas; 

 Om Du ska köpa andelar i en fond, vilken skulle Du välja? Alla tre fonder 

har en genomsnittlig avkastning på 5 %. 

A. Fond 1 som har en variation på 10 %. 

B. Fond 2 som har en variation på 15 %.  

C. Fond 3 som har en variation på 20 %. 

Eftersom högre risk ger möjlighet till högre avkastning kommer denna fråga dela in 

respondenterna i tre grupper, de som har en låg riskbenägenhet, de som har en 

medelhög samt de som har en hög riskbenägenhet. 

Eftersom rådgivaren kan tänkas ha en något upphöjd ställning för kunden, på grund 

av sin expertis finns en viss risk för att kunden inte besvarar frågorna helt sannings-

enligt. Istället för att ange det alternativ som kunderna tycker är mest attraktivt kan 

de försöka svara på det sätt som de tror att rådgivaren anser är det rätta. För att 

undvika detta är det viktigt att rådgivaren talar om för kunden att inget ”rätt” svar 

finns samt betonar vikten av att kunden besvarar frågorna ärligt. Om kunden istället 

måste besvara frågor utan svarsalternativ och formulera sina svar på egen hand tror 

vi att denna risk minskar, eftersom känslan av att ett svar är ”rätt” inte är lika stor. 

…men öppna frågor är bättre 

Med öppna frågor kan rådgivaren både genom kundens svar och reaktion förstå mer 

om vilken riskbenägenhet kunden har. Vi tror att det är frågor av detta slag som är 

mest lämpade för att utröna en individs verkliga riskbenägenhet eftersom svaren ut-

formar sig mer som ett samtal där kunden kan motivera sina svar och rådgivaren 

kan tolka såväl reaktionen på frågan som själva svaret. Dessutom ges rådgivaren 

möjlighet att ställa följdfrågor. Exempel på sådana frågor kan vara: 

 Vad värderar Du i livet? 

 Vad är pengar för Dig? 

 Hur viktigt är pengar för Dig? 
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Dessa tre frågor ger rådgivaren en bild av kundens syn på livet och hans eller hennes 

förhållande till pengar. Ser kunden exempelvis på pengar som ett betalningsmedel, 

en statussymbol eller som ett medel för att nå livets övriga mål? Värdesätts materi-

ella ting och förmögenhet eller sätts mjukare ting som kärlek och friska familje-

medlemmar främst? Båda dessa svar kan innebära en hög respektive en låg risk-

benägenhet. Om pengar är viktigt kan det både tolkas som att kunden är villiga att ta 

risk för att öka sin förmögenhet men också att kunden inte är riskbenägen utan 

hellre vill behålla sitt kapital. För att ta reda på vilket måste fler frågor ställas. 

 Hur ser Du på Din ekonomiska situation? 

 Om Du får pengar över en månad, vad gör Du med dem? 

 Vad skulle Du göra om Du vann 100 000 kronor? 

 Hur ser Du på framtiden? 

Ovanstående fyra frågor avslöjar kundens syn på extrapengar och framtiden. Om 

kunden är riskbenägen är det viktigt att veta om det överhuvudtaget finns utrymme 

för att ta risker. Dessutom är det intressant att veta hur kunden ser på sina pengar i 

bemärkelse vad de skulle göra med en vinst. Vill kunden spara till sin pension eller 

är han eller hon främst intresserad av att konsumera pengarna idag? Vad kunden vill 

göra med pengar som blivit ”över” ger oss möjlighet att tolka kundens syn på sin 

sparhorisont. En tidshorisont på tio år kan för vissa kunder ses som en oändlighet 

under vilken det blir svårt att låta bli pengarna medan tio år för en annan kund inte 

upplevs som lång tid. 

 Hur stor del av Ditt sparkapital är Du beredd att förlora? 

 Hur skulle Du reagera om halva Ditt kapital gick förlorat? 

 Hur skulle Du känna om Dina tillgångar blev värdelösa? 

Dessa frågor är mer direkt inriktade på att utröna hur mycket risk kunden är beredd 

att ta. Kundens reaktion på att dessa scenarier överhuvudtaget tas upp avslöjar om 

han eller hon verkligen förstått vad risk innebär samt ger en föraning om kundens 

reaktion om det skulle inträffa. 
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Den föränderliga riskbenägenheten 

En individs riskbenägenhet är troligen inte konstant över tiden utan varierar bero-

ende på ålder, inkomst, livssituation men även beroende på hur tidigare invester-

ingar gått samt hur marknaden ser ut. Exempelvis är det troligt att anta att de flestas 

riskbenägenhet sjönk efter terrorattacken den elfte september. Att riskattityden vari-

erar gör problemet ännu mer komplext för den rådgivare som ska försöka ha koll på 

kundens risk. Naturligtvis finns varken tid eller resurser för att ständigt stämma av 

om och hur riskbenägenheten förändrats, men det är ändå viktigt att påpeka att det 

inte räcker att en gång för alla konstatera en kunds riskbenägenhet. Istället är det 

viktigt att vid varje rådgivningstillfälle göra en snabbgenomgång av hur riskbenägen-

heten för tillfället ter sig. Det är också viktigt att kunden lär sig förstå sin risk-

benägenhet och vad som påverkar den så att han eller hon själv kan inse om 

drastiska förändringar sker som bör leda till en omfördelning av kundens kapital. 
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6 ATT FÖRMEDLA RISK 

6.1 VERKTYG FÖR KOMMUNIKATION 

Inom ämnesområden som kommunikation och samtalsmetodik har tekniker för att 

övertyga och influera traditionellt varit ett naturligt inslag. Forskning inom detta om-

råde har framför allt intresserat marknadsföringsbranschen som i sin reklam flitigt 

använder olika tekniker av detta slag. På senare tid har övertygande och influerande 

tekniker även uppmärksammats som gynnsamma vid kommunikation där den ena 

parten är en professionell aktör, som till exempel en myndighet, en läkare eller 

annan yrkesman, för att få mottagaren att ändra en attityd i önskad riktning. Exem-

pelvis vill förmedlaren av en anti-rökningskampanj få de som röker att ändra sitt 

agerande och sin attityd till rökning, vilket de med hjälp av kommunikationstekniker 

har möjlighet att åstadkomma. (Hargie et al, 1994) 

Influeringstekniker kan användas med tre olika kopplingar; till makt, till trovärdighet 

och till attraktivitet. Influering med hjälp av makt görs bland annat av personer eller 

institutioner som innehar legitim makt, som auktoriteter av olika slag, personer på 

höga positioner, utövare av rätts- och polisväsendet. Besittandet av expertkunskap 

kan också anses vara en maktställning när det gäller att kommunicera ett meddel-

ande. Ett sätt att förstärka influensen av expertmakt är att betona medverkande per-

soners titlar eller utmärkelser eftersom det automatiskt ökar respekten för budskapet 

hos merparten av mottagarna. En annan sorts makt som bidrar till övertygelse i ett 

budskap är information i form av bevis eller statistiska belägg, som stärker meddel-

andets budskap eller argument. Det har särskilt visat sig vara framgångsrikt att pres-

entera statistiska resultat, helst förklarat utifrån mottagarens erfarenheter, tillsam-

mans med en beskrivning av studien. Att förtydliga information med hjälp av exem-

pel har också visat sig vara lyckat, till och med mer influerande än användande av 

statistik, för att nå fram med ett budskap. (Hargie et al, 1994) 

En andra influensteknik är att betona och förstärka trovärdigheten i ett budskap. Ett 

sätt att göra detta på är att använda sig av experter eller liknande som besitter rele-
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vanta kvalifikationer för meddelandets innehåll. En viktig del i att skapa trovärdighet 

är att få en helhet i budskapet där både trovärdighet i informationen och i presen-

tationen av informationen samspelar. (Hargie et al, 1994) 

Den tredje influeringstekniken vid kommunikation är attraktivitet, vilket betyder att 

budskapet utformas på ett sätt som tilltalar mottagaren som då tillåter budskapet att 

nå fram.  

Utöver de ovanstående teknikerna för att influera mottagaren av ett meddelande 

finns det även andra sätt att övertyga. Exempelvis kan det vara fruktbart att använda 

sig av hot, i det avseendet att det i budskapet uppmärksammas att om mottagaren 

inte tar till sig informationen kommer denne att lida någon sorts förlust. Hur fram-

gångsrik en sådan vädjan till mottagarnas rädsla blir beror till stor del på mot-

tagarnas attityd och inställning till den aktuella rädslan. (Hargie et al, 1994) 

Vid utformandet av ett meddelande är det viktigt att tänka på hur många argument 

som ska tas med samt i vilken ordning dessa ska presenteras. Undersökningar har 

visat att personer som inte är särskilt insatta i ett ämne föredrar kvantitet före kva-

litet när det gäller antalet argument, medan insatta personer istället blir mer påverk-

ade om argumenten är få men håller en hög kvalitet. Till frågan i vilken ordning 

argumenten bör presenteras finns det från forskarna inget entydigt svar. En riktlinje 

är dock att utgå från hur mycket tid mottagaren har på sig att ta till sig informa-

tionen. Är tiden knapp är det viktigt att presentera de viktigaste argumenten först, 

annars kan det vara en poäng att bygga upp en stämning som leder till de slutliga 

kraftfulla argumenten. Att upprepa viktiga argument är en bra teknik för att öka för-

ståelsen och mottagandet av meddelandet. Till sist bör nämnas att studier har visat 

att medtagande av motargument i ett meddelande är mer influerande än att enbart 

ha med argument i linje med det aktuella budskapet. (Hargie et al, 1994) 

6.1.1 Att kommunicera risk 

Riskkommunikation är ett ämne inom vilket det forskas kring hur myndigheter och 

andra institutioner på bästa sätt bör kommunicera med allmänheten om olika risker. 

En definition av riskkommunikation är utvecklandet och förmedlandet av envägs-
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riktade meddelanden som berör risker för allmänheten. Riskkommunikation är in-

riktat mot kommunikationer av risker som naturkatastrofer, olyckor, bränder samt 

hälsorisker. (National Research Council, 1989) Även om teorierna bakom risk-

kommunikation är inriktade mot kommunikation av allmänna risker kan de dock 

enligt oss även tillämpas vid förmedling av finansiell risk. Framför allt är det teorier 

om hur ett riskmeddelande bör utformas som vi anser är användbara. 

Enligt riskforskare finns det flera tekniker som kan användas för att på ett bättre sätt 

föra fram ett meddelande. Nedan följer en genomgång av sex råd som är använd-

bara för att influera mottagaren av ett riskmeddelande. (National Research Council, 

1989) 

Framhäva fakta: Eftersom inte all fakta om en viss risk kan förmedlas till en icke 

insatt mottagare är det viktigt att framhäva viktig fakta och utesluta annan, mindre 

viktigt, information. Vissa delar i meddelandet kan till exempel ha annan färg, typ-

snitt, teckenstorlek eller illustreras med hjälp av bilder. Genom att framhäva viss 

information vägleds mottagaren till det väsentliga i meddelandet vilket underlättar 

för mottagaren att ta till sig och förstå informationen.  

Uttrycka fakta: Information kan uttryckas på många olika sätt och därmed förmedla 

olika intryck. Framför allt gäller detta numerisk information som beroende på hur 

den presenteras påverkar mottagaren på olika sätt. Generellt har det visat sig att folk 

föredrar att få numerisk fakta om risk presenterat utifrån relationen till fullt skydd 

istället för uttryckt som sannolikhetsmässigt skydd. (National Research Council, 

1989) När det gäller presentationer av möjligheterna för att exempelvis överleva en 

operation eller inte har studier visat att människor i större grad väljer att delta i 

operationen om sannolikheten uttrycks som antalet överlevande än som antalet av-

lidna (Slovic, 2000). Hur fakta uttrycks är i allmänhet viktigt i situationer som karak-

täriseras av osäkerhet då beskrivningen av denna osäkerhet får en avgörande betyd-

else för hur meddelandet uppfattas. (National Research Council, 1989) 

Riskjämförelser: En variant av hur fakta kan uttryckas är att jämföra olika risker. Det 

kan till exempel vara givande att jämföra en risk som är mindre känd med en risk 

som mottagaren i större grad har kännedom om för att på så sätt förmedla informa-
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tion om den förstnämnda risken. En jämförelse av detta slag blir dock endast lycko-

sam om de båda riskerna är jämförbara, vilket inte alltid är lätt att uppfylla. 

Övertyga: Förutom att använda sig av de ovan nämna teknikerna för att influera mot-

tagaren kan förmedlaren använda fakta på ett övertygande sätt med hjälp av inslag 

från retoriken. De retoriska metoderna lägger vikt vid att presentera informationen 

på ett tydligt och trovärdigt sätt, exempelvis genom en numrerad punktlista.  

Vädja till känslor: Att vädja till mottagarens känslor kan vara ett effektivt sätt att nå 

ut med ett meddelande. Även om det i många situationer kan vara lyckosamt är det 

faktum att mottagaren blir känslomässigt berörd inget generellt framgångsrecept för 

att förmedla riskmeddelande. Undersökningar har visat att det är mer än känslor 

som påverkar i vilken grad mottagaren tar till sig meddelandet. 

Hänvisa till auktoritet. Ett meddelande kan influera mottagaren om det innehåller 

information om vem eller vilka som är insatta i frågan, händelsen eller situationen. 

Det kan till exempel vara information om vad som gjorts tidigare eller uttalande från 

experter. Upplysningar som detta påverkar mottagarens uppfattning om risken. 

Genom att hänvisa till myndigheter eller människor som av allmänheten, eller delar 

av allmänheten, uppfattas som auktoritära kan information om en risk enklare del-

ges och de av förmedlaren önskvärda attityderna till risken kan lättare överföras.  

Andra tips som forskare inom riskkommunikation ger är att ett riskmeddelande bör 

bestå av relevant information för mottagaren så att denne kan fatta bra beslut. Det 

är även viktigt att innehållet i meddelandet uttrycks med ett enkelt och tydligt språk 

som är lätt för mottagaren att ta till sig. Det är generellt viktigt att vara medveten om 

vilken grupp av människor som meddelandet vänder sig till, så att informationen 

och hur den uttrycks är anpassad till dessa. En del i detta handlar om att visa respekt 

för mottagarna av meddelandet, vilket är särskilt angeläget eftersom kommunikation 

av risk innebär delgivning av information om olika faror som kan skapa ängslan och 

oro som i sig är viktiga för meddelaren att ta hänsyn till. Slutligen bör meddelandet 

av självklara anledningar enbart innehålla sanningsenlig information. (National 

Research Council, 1989) 
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6.2 EFI-ANALYSEN 

För att bredda kunskapen om hur information bör förmedlas på ett bra sätt tar vi 

även hjälp av marknadsföringsteori. En metod som presenterats inom den industri-

ella marknadsföringen är EFI-analysen som är ämnad att användas av företag i deras 

kommunikation med sina kunder. Analysen inleds med en kartläggning av pro-

duktens egenskaper (E), som därefter översätts till vilka fördelar (F) produkten har 

för kunden. EFI-analysen avslutas med att fördelarnas innebörd (I) förklaras. Ett 

illustrativt exempel på vad EFI-analysen innebär är följande uppställning över 

information om en räntesänkning; (Lagerqvist & Lundgren, 2003) 

 Budskap Exempel  

Egenskap Produktens tekniska budskap.  3 procents utlåningsränta 

Fördel Produktens fördel.  0,5 procentenheter lägre ränta än 

hos konkurrenten. 

Innebörd Produktens innebörd.  500 kronor mer varje månad i 

insparade ränteutgifter. 

Såväl egenskaper, fördelar som produktens innebörd kan användas som säljargu-

ment men mottagaren av budskapet sägs uppleva en större tillfredställelse om sam-

talet varit inriktat mot produktens fördelar och innebörd, eftersom de anses utgöra 

ett bättre beslutsunderlag för kunden. (Lagerqvist & Lundgren, 2003) 

6.3 ETT SAMTAL KRING PEDAGOGIKENS ROLL 

Ann-Sofie Bergeling, pedagog vid Linköpings universitet, gav i ett samtal många 

intressanta och goda råd kring hur vi bör utforma riskfoldern, som utgör uppsatsens 

delsyfte. Nedan följer en sammanfattning av det som framkom. 

Bergeling hänvisar till en grundläggande teori inom pedagogisk kommunikation, 

utvecklad av Jerome Bruner, som utgår från fyra kriterier som ska uppfyllas för att 

ett budskap ska nå fram till sin mottagare på ett effektivt sätt.  
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1. Mening. Budskapet måste upplevas som begripligt och meningsfullt för 

mottagaren. 

2. Relevans. Budskapet måste utlova nytta för mottagaren. 

3. Fråga. Mottagaren måste ges möjlighet att ställa frågor om det som är oklart. 

4. Bekräftelse. Mottagaren måste ges möjlighet att få sin nyvunna kunskap be-

kräftad.  

Denna teori används främst för budskap som förmedlas muntligt. Vi ser dock att 

denna teori kan hjälpa oss i utformningen av riskfoldern. Det är främst punkt ett 

och två som även kan användas vid tryckta budskap, medan punkt tre och fyra 

indirekt kan uppfyllas genom att försöka föreställa sig vilka frågor som kan uppstå 

hos läsaren och därmed i förväg möta dem med en bekräftelse. Ett alternativt sätt 

att använda punkt tre och fyra är att hänvisa till personer som läsarna kan kontakta 

för  att ställa frågor och få bekräftelse.  

Vad gäller strukturen på foldern betonar Bergeling vikten av att den är väl genom-

tänkt för sitt syfte. Första sidan bör därför vara extra attraktiv då den ska fånga läs-

arens intresse för vidare läsning. Generellt bör strukturen vara luftig med korta 

stycken och intressanta underrubriker. Budskapet bör skrivas med ett enkelt språk 

och korta meningar som förstärks med bilder som illustrerar texten. För att få inne-

hållet i budskapet mer attraktivt kan meningar skrivas i frågeform som väcker läs-

aren till eftertanke. 

Vidare menar Bergeling att det är viktigt att möta läsaren i den situation han eller 

hon befinner sig i och knyta an till dennes tidigare erfarenhet och förståelse. Ett bra 

sätt att visa respekt för läsaren så att han eller hon inte känner sig dum är att 

avdramatisera problemet genom att i texten uttrycka att läsaren inte är ensam om sin 

situation. Det finns dock en fara med att vara för tydlig och utgå från att läsaren inte 

förstår, nämligen att läsaren känner sig omyndigförklarad. 
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6.4 HUR RISK BÖR FÖRMEDLAS 

För att kunna förmedla ett budskap på bästa sätt till en utvald mottagare finns det 

flera olika tekniker och råd som en förmedlare bör ta till sig. Det är dels generella 

råd om hur budskapet bör utformas, dels mer konkreta förslag på hur informa-

tionen ska presenteras. För att besvara vår tredje problemfråga, hur innebörden av 

finansiell risk bör förklaras, ser vi att flera av dessa råd är användbara.  

Analysen av detta kapitel inleds med en generell genomgång av hur de olika råd och 

förslag som presenterats i ovanstående kapitel kan användas för att förklara risk på 

ett enkelt och pedagogiskt sätt.  

6.4.1 Riskbudskapets utformning 

Att förklara risk innebär en förmedling av kunskap varför vi kan konstatera att 

influenstekniker i form av besittande av kunskap är den främsta utgångspunkten då 

risk ska förklaras för en i teorin oinsatt person. Den breda teoretiska grunden vi lagt 

tidigare i uppsatsen hjälper oss att på ett bättre sätt förmedla innebörden av 

finansiell risk till en oinsatt. Kartläggningen av risk- och avkastningsbegreppen i 

kapitel fyra ger en bra bild av vilka riskbegrepp som finns och vilka som används, 

vilket är bra att känna till när risk ska förklaras. Genom studierna kring individens 

attityd till risk i kapitel fem, både med hjälp av ekonomisk och psykologisk teori, fås 

en djupare förståelse om hur risk uppfattas och därmed i förlängningen hur den bör 

förklaras. Detta sjätte kapitel utgör den sista byggstenen som behandlar hur ett bud-

skap på ett pedagogiskt sätt bör förmedlas. Tillsammans med de två tidigare kapit-

lena skapas en helhetsförståelse för hur vi ska uppnå våra syften, att på ett enkelt 

och pedagogiskt sätt förklara innebörden av risk för en individ som inte är insatt i 

den finansiella teorin. Generellt är det av största vikt att den som ska förklara risk 

har en god teoretisk förankring, då det fungerar som en maktinfluens som leder till 

att förmedlingen av riskförklaringen blir lättare. 

Om en finansiell institution har för avsikt att förklara för sina kunder vad risk är ser 

vi ett problem vad gäller trovärdigheten i budskapet, nämligen att informationen 
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som ges om risk kan uppfattas som försäljningsreklam från kundernas sida. Trovär-

digheten i budskapet ökar om både den positiva och negativa sidan av den finans-

iella risken framhävs, särskilt om det betonas att risk faktiskt kan leda till förlust. En 

sådan mer nyanserad förklaring av risk kommer att upplevas som mer opartisk.  

Riskens mening och relevans 

För att öka trovärdigheten i förklaringen av risk är det viktigt att tänka på att bud-

skapets innehåll fyller en meningsfull funktion hos mottagaren samt att informa-

tionen som ges är relevant. Vi anser att en enkel och pedagogisk förklaring av 

finansiell risk tillfredställer ett behov hos kunderna, och detta särskilt i och med den 

nya lagen eftersom vi menar att den kommer att innebära att ett större ansvar ges till 

kunden. Vi har även stöd av riskperceptionsteorin som menar att en individ föredrar 

att få så mycket information som möjligt om denne måste fatta ett beslut själv, vilket 

vi förutspår blir fallet med den nya lagen. Med utgångspunkt i detta påstående 

menar vi att en grundläggande förklaring av risk är en viktig del i ett placerings-

beslut, inte minst på längre sikt. Om betydelsen av risk förankras hos fler bank-

kunder tror vi att det i förlängningen leder till nöjdare kunder eftersom kunskapen 

om pengaplaceringar ökar. Om rådgivaren inte nöjer sig med att utröna kundens 

riskbenägenhet utan även tar sig tid till att förklara innebörden av finansiell risk 

borde det leda till att uppföljningen blir enklare eftersom kundens eget ansvar och 

kunskap blir större.  

När det gäller att skapa relevant information för mottagaren anser vi återigen att den 

breda teoretiska grunden vi lagt utgör en bra förutsättning. Utifrån denna grund är 

det viktigt att bedöma vilka delar som ska användas vid förklaringen av risk samt 

hur denna information ska framhävas. Som riskkommunikationsteorin pekar på är 

det viktigt hur informationen presenteras, hur den förstärks samt i vilken ordning 

den kommer.  

Ett anpassat budskap 

Vi tror att det generellt är viktigt att anpassa budskapet som ska förklaras till mot-

tagaren. Vid förmedlingen av vad risk innebär blir detta i synnerhet viktigt eftersom 

mottagarna har olika kunskaper och erfarenheter men också för att den finansiella 



  

AATTTT  FFÖÖRRMMEEDDLLAA  RRIISSKK  

 

~ Nöjda kunder med risken i fokus ~ 

79 

världen ofta upplevs som främmande. Genom att utgå från mottagarens tidigare för-

ståelse och erfarenhet samt använda ett anpassat språk, ”att tala till bonden på 

bondens vis”, tror vi att budskapet på ett bättre sätt når fram. Det kan också vara 

bra att illustrera risken genom olika exempel eller genom att jämföra den finansiella 

risken med någon annan för kunden mer bekant risk. Eftersom det är viktigt att 

kunden verkligen förstår innebörden av risktagande kan så kallade hot fylla en funk-

tion i riskförklaringen. Hotet kan till exempel uttryckas genom att mottagaren upp-

lyses om att om han eller hon inte tar till sig informationen om risk kan det resultera 

i sämre placeringar och oväntade förluster.  
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7 RISKFOLDERN 

7.1 STRUKTUR 

Eftersom denna uppsats har ett delsyfte, att utforma innehållet till en riskfolder, har 

vi konkretiserat föregående kapitels genomgång av hur ett budskap bör utformas. 

När ett budskap ska förmedlas skriftligen får strukturen enligt Bergeling och teorin 

en framträdande roll för att nå fram till mottagaren. Vi har använt oss av följande 

struktur och upplägg på riskfoldern; 

Riskfoldern (se bilaga 4) består av fyra sidor, en fram- och baksida samt ett mitten-

uppslag motsvarande två sidor, se figur 7.1.  

 

 

 

 

Figur 7.1 Riskfolderns upplägg 

Eftersom den första sidan i foldern kommer att utgöra läsarens första intryck av 

informationen är det viktigt att denna är attraktiv och fångar läsarens intresse. Detta 

tänker vi främst skapa genom en inledande bild som på ett enkelt och humoristiskt 

sätt fångar riskbegreppets mångfaldiga innebörd. Den text som följer ger läsaren en 

enkel och något kortfattad förklaring av innebörden av finansiell risk. Syftet med 

förstasidan är att den ska ge läsaren fullgod information om vad risk innebär, om än 

förenklat, så att även läsare som inte har så gott om tid ska kunna hinna läsa den och 

få en bra förståelse av finansiell risk.  

Mittenuppslaget, som utgör folderns andra och tredje sida, går närmare in på inne-

börden av finansiell risk och även olika instruments risker. Då vi vänder oss till per-

soner som inte förväntas vara insatta i den finansiella teorin och därmed inte heller i 

innebörden av finansiell risk har vi följt rådet att sätta kvantitet före kvalitet. Med 

detta menar vi inte att kvaliteten på informationen ska sänkas utan att vi  istället ska 

FFRRAAMMSSIIDDAA  

Info om risk 

 

1 

BBAAKKSSIIDDAA  

Test 

 

4 

MMIITTTTEENN--  UUPPPPSSLLAAGG  

 Utförlig info.  om fin. risk 
 

2 3



  

RRIISSKKFFOOLLDDEERRNN  

 

~ Nöjda kunder med risken i fokus ~ 

82 

upprepa vissa delar av informationen och hålla informationen fyllig. Även om det 

kan uppfattas tilltalande med punktlistor, mycket bilder och lite text anser vi ändå att 

risk är ett sådant komplext begrepp som därmed kräver en utförligt förklarande text. 

Vår förhoppning är att en mer grundlig beskrivning ger läsarna av foldern, kund-

erna, en ökad och mer varaktig kunskap som de kan använda sig av vid framtida 

placeringsbeslut. Förutom information om risk vid köp av aktier och fonder redogör 

vi även kort för risken i obligationer och optioner.  

När det gäller att uppfylla de fyra kriterierna mening, relevans, frågor och bekräftelse 

i vår riskfolder är det främst de två förstnämnda som vi använt oss av på sida ett till 

tre. Det tredje och fjärde kriteriet uppfylls genom att vi hänvisar de läsare som har 

frågor till deras rådgivare på banken som kan svara på frågorna och ge bekräftelse. 

Ytterligare en bekräftelse på sin nyvunna kunskap kan kunden få på den fjärde och 

sista sidan i riskfoldern, genom att där utföra ett test som ger dem en uppfattning 

om vilken riskbenägenhet de har. De frågor som vi använt oss av i testet är ut-

formade med hjälp av det vi kommit fram till i kapitel fem. Testet består av fem 

frågor vars svar på olika sätt ska avläsa respondentens riskbenägenhet. Alla frågor 

har en ekonomisk beröring men är ändå tagna ur skilda områden. Två frågor är av 

lotterikaraktär medan resterande tre behandlar andra sorters situationer.  

Genomgående i riskfoldern försöker vi ge riskinformationen på ett så enkelt och 

tydligt språk som möjligt och vi använder oss även av illustrationer och exempel för 

att förtydliga innehållet. För att vidare hålla en hög pedagogisk nivå på foldern har vi 

för avsikt att ha en luftig struktur med tydliga och intresseväckande rubriker samt 

korta stycken och meningar. Ett annat tips som vi tagit till oss är att skriva vissa 

meningar i frågeform för att på så sätt locka till eftertanke och skapa interaktivitet 

vid läsningen. För att undvika att läsaren känner sig bortkommen i informationen 

följer vi Bergelings råd att avdramatisera problematiken genom att påpeka att det är 

många som har svårt att förstå vad finansiell risk innebär. Detta kan till exempel 

göras med meningar som; ”Många finner det svårt att veta hur och var de ska 

placera sina pengar…” eller ”Risk är ett ord som betyder olika för olika per-

soner…”.   
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7.2 INNEHÅLL 

Genom en EFI-analys kunde vi komma fram till var tyngdpunkten i förklaringen av 

risk skulle vara. Den produkt som vi har för avsikt att ”sälja” är riskinformation vars 

främsta egenskap är kunskap. Fördelen med denna kunskap för köparen, kunden, är 

förståelse av vad risk innebär vid olika placeringsalternativ. Vidare är innebörden av 

riskinformation att kunden kommer att bli mer nöjd med sina investeringar. Enligt 

teorin är det mer fördelaktigt att betona produktens fördelar och dess innebörd än 

dess egenskaper. För att ”sälja” riskinformationen till kunden bör vi därför fram-

häva värdet av att inhämta information om risk inför en placering genom att påpeka 

fördelen med att besitta kunskap om risk, samt att detta kommer att leda till färre 

oönskade konsekvenser. För att skapa den förståelse, som är fördelen med risk-

informationen, måste vi lägga stor vikt vid produktens egenskap, kunskap om risk. 

Kortfattat består kunskapen av att förstå att risk representerar osäkerhet om fram-

tida utfall och innebär möjlighet till positiv eller negativ avkastning på en placering. 

Efter att ha studerat vilka riskbegrepp som används både i teorin och i praktiken har 

vi bestämt oss för att förklara finansiell risk i riskfoldern med hjälp av standard-

avvikelse. Vi kommer dock inte att använda oss av ordet standardavvikelse då vi tror 

att det är ett ord som kan anses krångligt. Istället tänker vi uttrycka finansiell risk 

som variation, eller mer konkret som variation i avkastning.  

7.3 TESTRESULTAT 

För att få en bra återkoppling till våra val av riskfolderns utformning har vi genom-

fört ett mindre test där kunder på Handelsbanken fått läsa foldern och besvara några 

frågor. Enkäten samt sammanställning av enkätresultatet återfinns i bilaga 5 respek-

tive 6. 

7.3.1 Respondenternas bakgrund 

De 20 respondenter som valde att delta i vår undersökning var av varierande åldrar 

men övervägande delen var män. De flesta hade inte träffat någon rådgivare och av 

dem som hade träffat en rådgivare ansåg de flesta att de från honom eller henne fått 
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tillräckligt med information om risk i olika placeringar. Att så få angett att de träffat 

en rådgivare kan bero på att definitionen av rådgivare inte är densamma för alla var-

för det är möjligt att fler av de tillfrågade har träffat en rådgivare fast inte själva 

tänkt på det som rådgivning.  

7.3.2 Tidigare erfarenhet och kunskap 

När det gäller tidigare erfarenheter av olika placeringar kan generellt sägas att res-

pondenterna inte hade så stora erfarenheter av vare sig aktier, fonder, obligationer 

eller optioner. Majoriteten har uppgett att de har små erfarenheter av obligationer, 

små- till medelerfarenheter av fonder och aktier men i princip inga erfarenheter av 

optioner. 

I genomsnitt svarade respondenterna att deras tidigare kunskap om risk i placeringar 

är under medel, men det bör tillägas att svaren är mycket spridda, från dem som 

anser sig ha mycket stor kunskap till dem som säger sig ha mycket liten.  

7.3.3 Intryck av foldern 

Respondenterna graderade sitt intryck av foldern och dess olika delar på en fem-

gradig skala där en femma betyder mycket bra och en etta mycket dålig. Majoriteten 

har betygsatt intrycket av folderns olika delar som fyra, tätt följt av betyget tre. Det 

finns en tendens mot att intrycket av testet på sista sidan, informationen om 

optioner samt förstasidan är något sämre än för de andra delarna i foldern. Även om 

testet på baksidan fick lite sämre betyg har ändå majoriteten svarat att det i alla fall 

varit lite vägledande för vilken riskbenägenhet de har.  

Förstasidans lite sämre betyg kan kanske speglas av vad en av kunderna angett som 

övriga kommentarer; ”Mindre textmassa på förstasida så att man inte blir avskräckt att 

läsa”. Att informationen om optioner har erhållit lägre betyg är inte helt oväntat då 

den informationen medvetet inte är lika utförlig som för övriga värdepapper, utan 

mer ska ses som upplysning om att optioner finns och att de kräver stor kunskap. 

Två respondenter svarade även att det är just optionsinformationen som behöver 

förtydligas. 
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En svag tendens kan även ses i respondenternas intryck av figurerna, där fler angav 

betyget tre än fyra. En övrig kommentar säger; ”Figurer och illustrationer säger ofta mer 

än text.”, varför det kanske kan finnas anledning att göra fler samt förbättra folderns 

figurer och illustrationer.   

Sammanfattningsvis graderar respondenterna generellt de olika delarna som över 

medel vilket också går igen på frågan om intrycket av foldern som helhet där majori-

teten har svarat fyra. Vi har tagit till oss av den kritik som testet givit oss och i den 

mån det gått korrigerat riskfoldern. Den riskfolder som återfinns i bilaga 4 är således 

ett korrigerat exemplar.  

7.3.4 Större kunskap efter foldern? 

En av de viktigaste frågorna i enkäten är frågan om foldern bidragit till att ge res-

pondenterna större kunskap om risk. På denna fråga svarade en övervägande majo-

ritet att de anser sig ha fått, åtminstone lite, större kunskap om risk efter att ha läst 

foldern. Generellt tycker vi att kunderna visade ett stort intresse för vårt arbete och 

för risk som begrepp, detta återspeglas också i en av kundernas övriga kommentar; 

”Kortfattad men bra. Ger input att kolla mer.”. 
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8 SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit utifrån analyserna i kapitel fyra, fem och sex. 

Avslutningsvis ges förslag till hur finansiella institutioner på ett bättre sätt kan möta sina kunder 

efter inträdet av den nya lagen om finansiell rådgivning. 

8.1 TRE BYGGSTENAR 

För att uppnå syftet måste de tre frågeformuleringarna besvaras då de utgör upp-

satsens byggstenar. De tre frågorna bygger i sig inte på varandra men har för oss en 

självklar ordning för att utreda hur finansiella risk bör förklaras. Den som ska för-

klara risk måste först och främst veta vad risk innebär, därefter anser vi att han eller 

hon måste ha god kännedom om det mänskliga beteendet vid investeringsbeslut. Till 

dessa två byggstenar krävs också kunskap om hur finansiell risk bör förmedlas för 

att mottagaren ska kunna förstå och ta till sig innebörden av den. Utifrån detta har 

vi valt att presentera slutsatserna uppdelade efter de tre frågeformuleringarna.    

8.1.1 En fråga om risk och avkastning 

Vilka risk- och avkastningsbegrepp förekommer i den finansiella teorin och vilka används av de 

finansiella institutionerna i praktiken? 

Risk är ett komplext begrepp som har olika betydelser för olika personer vid olika 

tidpunkter. Finansiell risk handlar egentligen om osäkerhet då inga kända sanno-

likheter finns att tillgå för framtiden. För den ekonomiska delen av samhället utgör 

finansiell risk en förutsättning då den finansiella marknaden inte skulle kunna 

existera utan den.  

 Vi kan konstatera att det grundläggande riskbegreppet inom den finansiella teorin 

är standardavvikelse, vilket också är det mått som bankerna använder i praktiken 

mot kund. Standardavvikelsen ligger också till grund för riskbegreppet Value at Risk 

som är det riskmått som främst används av de finansiella institutionerna i deras 

interna riskhantering. I praktiken beräknas Value at Risk normalt utifrån en 99-
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procentig sannolikhetsnivå och kompletteras med scenariosimuleringar och stress-

tester som avslöjar hur verksamheten påverkas av extrema händelser.  

Vad gäller avkastning finns i teorin två mått, historisk och förväntad avkastning. I 

praktiken är det den historiska avkastningen som de finansiella institutionerna bas-

erar sina riskberäkningar på.  

8.1.2 En fråga om riskbenägenhet 

Vilken typ av frågor bör en rådgivare ställa för att utröna en kunds riskbenägenhet? 

För att utröna en kunds riskbenägenhet bör flervalsfrågor och öppna frågor använ-

das. Nackdelen med flervalsfrågor är att de ställer kunden inför ett val mellan givna 

svar, vilket kan innebära att kunden väljer det svar som han eller hon tror är det 

”rätta” istället för det som passar honom eller henne bäst. Med öppna frågor kan 

både vad kunden säger och hur han eller hon säger det avslöja vilken riskbenägenhet 

som är den aktuella. Att använda öppna frågor innebär stora möjligheter för råd-

givaren att utröna kundens riskbenägenhet, men det ställer också höga krav på råd-

givaren. Det handlar inte bara om att ställa rätt frågor, svaren måste även kunna tol-

kas på ett riktigt sätt för att rådgivaren ska lyckas med sitt uppdrag. För att kunna 

tolka kundens svar och reaktion bör rådgivaren förutom att besitta goda ekonomi-

ska kunskaper även lära sig att förstå det mänskliga beteendet, som är väldigt komp-

lext. Särskilt vid investeringsbeslut tenderar människor att trampa i mentala fällor 

och låta känslorna styra över förnuftet. Om rådgivaren känner till dessa fällor kan de 

identifieras och i förlängningen undvikas.  

8.1.3 En fråga om förmedling 

Hur bör förklaringen av finansiell risk förmedlas så att en oinsatt person förstår vad den innebär?  

För den som ska förklara risk är det av största vikt att ha en god förankring i den 

finansiella teorin då detta är en förutsättning för att kunna föra kunskapen vidare. 

Den som vet vad han eller hon talar om får automatiskt fler som lyssnar och tar till 

sig av vad som sägs, samtidigt som trovärdigheten i budskapet ökar. För trovärdig-

hetens skull är det också viktigt att själva förklaringen av risk är nyanserad så att 
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både den positiva och den negativa innebörden av finansiell risk framhävs. Eftersom 

risk är relativt svår att förstå är det bra att exemplifiera och använda någon form av 

illustrativt hjälpmedel för att underlätta förmedlingen. För att en oinsatt person ska 

förstå vad finansiell risk innebär för honom eller henne är det även viktigt att den 

som förklarar anpassar sitt språk och utgår från personens tidigare erfarenheter och 

förståelse.  

8.2 RISKFOLDERN  

Eftersom denna uppsats har ett delsyfte; Att utforma innehållet till en folder som på ett 

enkelt och pedagogiskt sätt förklarar innebörden av finansiell risk för en oinsatt, kan den risk-

folder som vi utformat (se bilaga 4) ses som en av uppsatsens slutsatser. Utifrån de 

val vi gjort angående hur vi utformat riskfoldern kan dess syfte sägas vara dels att ge 

lite mer kunskap om vad risk är och innebär i olika placeringar och dels att skapa ett 

intresse för att lära sig mer om risk. Vid testet av riskfoldern upplevde vi att kund-

erna överlag var intresserade av risk och dess innebörd. Av resultatet framgick även 

att kunderna generellt ansåg sig ha fått större kunskap om risk i placeringar efter att 

ha läst foldern.  

8.3 TIPS OCH RÅD TILL FINANSIELLA INSTITUTIONER 

8.3.1 Mer information till kunderna 

När den nya lagen om finansiell rådgivning träder i kraft vid halvårsskiftet 2004 

kommer de institutioner som praktiserar finansiell rådgivning troligen i högre grad 

vilja försäkra sig om att kunderna förstår att de själva är ansvariga för sina invest-

eringsbeslut. Detta tror vi kommer att leda till en större efterfråga på information 

om risk och vad olika investeringar innebär. Licensiering av rådgivare innebär att 

den kunskap som riktas mot kund till viss del kvalitetssäkras men vi kan också se ett 

behov av att förmedla riskinformation på en högre nivå till kunderna. Denna in-

formation tror vi med fördel kan förmedlas skriftligen till dem som visar ett större 

intresse eller efterfrågar mer kunskap. Det är även viktigt att rådgivaren särskilt 

betonar att den historiska avkastningen och standardavvikelsen är historisk, och inte 
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kan ses som några garantier för framtiden. Dessutom måste vi betona vikten av att 

tillhandahålla god information om vad risk är och vad det innebär i olika placeringar 

på Internet. Ett mer konkret förslag på detta är att på sin Internethemsida börja 

redovisa olika fonders Sharpe-kvoter. Genom att ange Sharpe-kvoter ökar den 

potentiella kundens möjligheter att göra en riktig jämförelse mellan de olika fond-

alternativen som erbjuds. Om begrepp som risk och avkastning och dess förhållande 

kan förankras hos kunderna tror vi att finansiella institutioner kommer att få del av 

en högre andel nöjda kunder som förstår vad olika investeringsbeslut innebär för 

dem. 

8.3.2 Value at Risk i liten skala 

Value at Risk har i denna uppsats visat sig vara ett välanvänt begrepp som åtmin-

stone internt i de finansiella institutionerna anses vara enkelt att förklara och förstå 

innebörden av. Denna enkelhet borde även kunna appliceras i förklaringen av risk 

mot kund. VaR kan beräknas för alla portföljer där tillgång till information om 

standardavvikelse finns, alltså även för kundernas portföljer. Med ett relativt enkelt 

dataprogram skulle VaR på årsbasis kunna beräknas med en 90-procentig sanno-

likhetsnivå. Förslaget att välja tidshorisonten år och en sannolikhetsnivå på 90 pro-

cent grundar vi på att vi tror att det ger den enklaste tolkningen för kunden, näm-

ligen ”den förlust som maximalt kan drabba portföljen under nio år av tio”. 
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INTERVJUGUIDE

Bakgrundsfrågor

 Hur ser Din utbildningsbakgrund ut?

- Utbildning inom banken?

  Berätta om Din bakgrund inom Handelsbanken.

- Antal år som rådgivare?

- Är Du certifierad?

Huvudfrågor

 Berätta om Dina arbetsuppgifter som rådgivare.

 Hur går ett rådgivningssamtal till?

 Förklarar Du för kunden vad risk innebär?

- Om, hur förklarar Du?

 Tycker Du det är viktigt att förklara riskbegreppet?

 Upplever Du att det är svårt att förklara riskbegreppet?

- Använder Du något stöd vid riskförklaringen?

- Saknar Du något ytterligare stöd?

 Hur upplever Du kundens intresse och inställning till risk?

- Ökat medvetande om risk efter den stora börsnedgången?

 Verkar kunden förstå riskbegreppet?

- Vari anser Du att problematiken med att förklara risk ligger?

- Vad verkar kunden ha svårast att förstå?

 Tror Du att den nya lagen om finansiell rådgivning kommer att förändra Din

rådgivning?

- Hur?

- Vilken information och/eller utbildning har Du fått av Handelsbanken?

- Känner Du Dig redo att möta de nya kraven?
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SAMMANFATTNING AV INTERVJUER MED RÅDGIVARE

Hur går ett rådgivningssamtal till?

Rådgivarna betonar att hur ett samtal går till mycket beror på om kunden är ny eller

gammal. Gamla kunder är kända kunder varför det går fortare att stämma av att

inget ändrats sedan sist och sedan gå direkt på placeringarna och göra de justeringar

som behövs. Med en ny kund är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt vad

beträffar kundens livssituation; ålder, familj, arbete, boende, inkomster och utgifter,

andra bankkontakter, placeringshorisont, tidigare erfarenheter, ändamål, riskbenäg-

enhet, försäkringar etcetera. Genom att skapa en så bred bild av kunden som möjligt

kan en bra helhetsrådgivning ges. En av rådgivarna menar att det viktigt att försöka

anpassa sitt språk och beteende till kundens för att ”...tala till bonden på bondens

vis...”.

Förklarar Du för kunden vad risk innebär?

Alla rådgivare förklarar för sina kunder vad risk är, men på olika sätt. De betonar att

risk betyder olika saker för olika personer varför de föredrar att exemplifiera och an-

vända sig av kundens egna siffror och tala i relativa termer, att något är mer riskfyllt

än något annat. Rådgivarnas viktigaste budskap verkar vara att pengarna kan öka

och minska i värde med tiden. Många använder ”trappan”1 för att illustrera förhåll-

andet mellan risk och avkastning. Ingen använder sig av något etablerat riskbegrepp.

En av rådgivarna menar att det skulle vara en poäng att höja nivån på förklaringen

av risk. Kunderna är tacksamma för all information de får, varför det inte skulle vara

fel att erbjuda mer information.

                                             

1 Trappan ingår i Handelsbankens interna rådgivningsmaterial. 
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Tycker Du att det är viktigt att förklara riskbegreppet?

Fem av de sex rådgivarna menar att förståelsen för risk är bland det viktigaste i sam-

talet med kunden. Kunden måste förstå vad han eller hon ger sig in i och får absolut

inte gå från banken i tron att pengarna bara kommer att öka i värde. Att förstå risk

är ett krav som de som rådgivare måste kunna ställa på kunden. En av rådgivarna

undviker dock att förklara riskbegreppet och illustrerar istället innebörden med

andra ord, och menar vidare att det räcker att förstå vilken riskprofil kunden har. En

annan rådgivare menar att en bra riskförklaring skulle särskilt fylla en funktion på

Internet där kunden inte kommer i direktkontakt med en rådgivare på samma sätt

som på banken.

Upplever Du att det är svårt att förklara riskbegreppet?

Rådgivarna uttrycker inga direkta svårigheter med att förklara risk. 

Använder Du något stöd vid riskförklaringen?

Ingen av rådgivarna använder något speciellt hjälpmedel för att förklara risk men

alla använder de interna materialen ”placeringssnurran” och ”placeringskonceptet”,

direkt via datorn eller indirekt genom att skriva på ett blankt papper. Portfölj-

strategin, aktielistan och aktieportföljen som ges ut av bankens analytiker nämndes

också av en rådgivare.

Saknar Du något ytterligare stöd?

Generellt verkar rådgivarna anse att de inte saknar något stöd för att förklara risk för

kunden, men menar att ”man saknar inte det man inte har”. En rådgivare menar att

det är upp till varje rådgivare att förklara risk på ett bra sätt. De flesta uttrycker att

de redan har väldigt många bra hjälpmedel som det dock ibland kan vara svårt att

hitta rätt bland under tidsbrist. Kunderna anses dock vara väldigt intresserade av att

få information, men rådgivarna betonar att kunderna bara lyssnar på det som de vill

höra. En av rådgivarna menar att det skulle vara svårt att förklara risk och utröna

riskbenägenhet oavsett hur mycket stöd som fanns.
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Hur upplever Du kundens intresse och inställning till risk?

Kunderna är försiktiga, men intresserade av att förstå. Generellt har de väldigt lite

kunskap om vad risk är. Kunderna vill ha en trygg placering med hög avkastning,

vilket kan vara svårt att ge dem.

Har Du märkt av ett ökat medvetande om risk efter den börsnedgången?

Börsnedgången anses av rådgivarna faktiskt ha varit av godo, eftersom den fick

kunderna att förstå att det finns en risk som innebär att de kan förlora pengar.

Kunderna är mycket mer medvetna om detta idag och mer intresserade av att lyssna

på vad risk innebär. Kunderna har blivit betydligt mer försiktiga med sina pengar.

Verkar kunden förstå riskbegreppet?

Rådgivarna anser att deras kunder förstår innebörden av risk när de förklarar genom

exempel och figurer, men menar också att det är viktigt att de som rådgivare inte ger

sig förrän kunden verkligen har förstått. Generellt verkar äldre människor ha svårare

att förstå än yngre. Risken för negativ avkastning är svårare att förstå än möjligheten

till positiv avkastning. En del kunder kommer tillbaka och är missnöjda men då de

blir påminda om vilket syfte placeringen hade då den gjordes förstår de oftast att

rådgivningen inte varit felaktig, vilket i sig kan ses som ett tecken på att de förstått

risk, åtminstone vid placeringstillfället.

Tror Du att den nya lagen om finansiell rådgivning kommer att förändra Din

rådgivning?

Enligt rådgivarna följer banken i stort sätt redan alla krav som den nya lagen innebär

varför de anser att deras rådgivning inte kommer att förändras. Dokumentationen

kommer de dock tillåta ta mer plats och bli mer noggranna med. De anser att det är

viktigt att kunna dra en gräns mellan vad som är rådgivning och vad som är utför-

ande av order. Rådgivarna tycker att de måste bli tydligare mot kund om vad som

gäller i olika situationer. Generellt har kunderna inte visat något intresse för den nya

lagen.
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Vilken information och/eller utbildning har Du fått av Handelsbanken?

En del rådgivare tycker att de fått lite dåligt med information och utbildning inför

den nya lagen. Alla har dock fått en bok, ”Råd till rådgivare”, om hur den nya lagen

kommer att fungera. De har också fått ett placeringsdokument som ska användas

för att dokumentera kundens riskprofil, tidshorisont och placeringsändamål.

Licensieringen betraktas som en del av utbildningen och kompetenshöjningen som

banken vill genomföra i samband med lagen. En av rådgivarna uttrycker en oro

inför den nya lagen vad gäller den praktiska tillämpningen.

Författarnas kommentarer

De rådgivare som har en högre ekonomisk utbildning verkar generellt känna sig mer

säkra i hur de förklarar risk för kunden än övriga. Även licensieringen verkar haft en

stärkande effekt på självförtroendet för rådgivarna. 

Hur länge de tillfrågade arbetat som rådgivare eller deras ålder verkar inte påverka

deras uppfattningar i olika frågor.
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LAG (2003:862) OM FINANSIELL RÅDGIVNING TILL KONSUMENTER 

Utfärdad: 2003-11-20 Träder i kraft 2004-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en

konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella

instrument eller i livförsäkringar vars kapital helt eller delvis placeras i finansiella

instrument som konsumenten bestämmer. Lagen är dock inte tillämplig när den som

utför rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts.

2 § I denna lag avses med 

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller

utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har

samband med den egna näringsverksamheten, 

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för

handel på värdepappersmarknaden.

3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument. 

Näringsidkarens skyldigheter

4 § Näringsidkaren skall

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens,

2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och

3. lämna ut dokumentationen till konsumenten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare

föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares kompetens,

dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undan-

tag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och

med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall an-

passa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommen-

dera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten. 
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Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan anses

lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra

omständigheter.

Skadestånd

6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet

orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan.

7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat honom eller

henne ren förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta näringsidkaren om

detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har

uppkommit. 

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer av första

stycket, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om kon-

sumenten inte väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället.

Tillsyn

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som med-

delats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som

står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater. 

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos näringsidkare som

tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga handlingar som behövs

för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som be-

gärs för tillsynen. 

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får

Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför finansiell

rådgivning i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen, får verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med

finansiell rådgivning. 

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning.

10 § Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.



RISK – VAD ÄR DET?

Känner Du igen Dig? Risk har olika innebörd vid olika tillfällen oc

personer. Risk handlar om osäkerhet för vad som kommer att hän

tiden. Vet Du vad risk innebär för Dig? Denna folder ger dig inform

kan hjälpa dig att bli mer nöjd med dina placeringar.

När du sätter in pengar på ditt sparkonto vet du att du kommer att få till

lika mycket som du satt in. Om du istället köper en aktie kommer värdet

bero på hur aktien utvecklas på börsen. Om aktien går bra kan du sälja de

en vinst. Om aktien istället går dåligt kommer du att göra en förlust. Dessa

heter till positiv eller negativ avkastning utgör det som kallas risk. Risk 

du inte i förväg vet vilken avkastning du kommer att få. Om du inte är nö

ränta sparkontot ger måste du ta risk. Risken ger dig möjlighet till högre

men betyder också att du måste vara beredd på att du kan förlora pengar. 

RISK ÄR VARIATION I AVKASTNING

Riskens storlek beror på hur mycket värdet

förändras och beskrivs därför som variation i

avkastning. Figurerna till höger visar två

aktiers variation i avkastning. Båda aktierna har

gett en genomsnittlig avkastning på 10%, men

Aktie A är ändå dubbelt så riskfylld som Aktie B.

Avkastningen för Aktie A har varierat mellan

-30% och 50% medan avkastningen för Aktie B

bara varierat mellan -10% och 30%. 

Aktie A: Hög risk, stor variation i a

Aktie B: Låg risk, liten variation i av
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MER OM RISK
RISK ÄR OSÄKERHET

När du placerar pengar förväntar du dig att

få ränta, en positiv avkastning på placering-

en. I stort sett alla placeringar innebär dock

en risk, en osäkerhet kring hur mycket av-

kastningen kommer att variera. Risken lig-

ger i att ingen vet vad som kommer att hän-

da i framtiden. Att placera sina pengar utan

att ta hänsyn till risken är som att köra bil

med förbundna ögon, du vet aldrig vad

som kan hända. Har du tur går det bra, har

du otur går det åt ”pipsvängen”. Många vet

inte hur stor risk de tar i sina placeringar.

Har Du koll på vilken risk Du tar? 

RISK I AKTIER

När du köper en aktie investerar du i ett

företag som är noterat på börsen. Storleken

på aktiens risk beror på hur mycket dess

värde varierar. Ju kraftigare upp- och ned-

gångar under en tidsperiod, desto större

risk. Denna variation mäts liksom avkast-

ning i procent, med ett mått som kallas

standardavvikelse. 

Exempel: Variationen för en aktie är 20%

och den genomsnittliga avkastning per år

har varit 10%. Detta innebär att aktien

under 7 år av 10 som bäst kan förväntas ge

30% (10+20) och som sämst -10% (10-20) i

avkastning per år. 

Om vi med större säkerhet vill veta vilken

avkastning denna aktie kommer att ge kan

vi multiplicera variationen med 1,31. Det

nya intervallet gäller under 9 år av 10. I

bästa fall kan avkastningen då förväntas bli

36% (10+20*1,3) och i sämsta fall -16% per

år (10-20*1,3). I figuren nedan ser du de två

intervallerna.

Om du har investerat 100 000 kr i denna

aktie innebär ”9 av 10”-intervallet att du i

bästa fall har 136 000 kr efter ett år, medan

du i sämsta fall bara har 84 000 kr. Det är

viktigt att komma ihåg att detta inte är

någon garanti. Beräkningarna grundar sig

på vad som har hänt under tidigare år. Vad

som händer i framtiden vet vi egentligen

ingenting om. Intervallen bör därför ses

som en prognos som kan liknas vid väd-

rets femdygnsprognos. Den ger oss en för-

aning om hur vädret kommer att bli men

kan aldrig ge oss några garantier. 

                                                
1 Detta tal anger att 90 procent av värdena kommer att
ligga inom 1,3 standardavvikelser i en normalfördel-
ningskurva.
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MER OM RISK

RISK I FONDER

När du placerar dina pengar i en eller ett få-

tal aktier utsätter du dig för en stor risk.

Genom att köpa flera olika aktier eller an-

delar i en fond kan du minska din risk.

Vissa aktier går bra när det är solsken

(glasstillverkare) medan andra går bra när

det regnar (paraplytillverkare). Genom att

äga båda aktierna minskar den totala varia-

tionen i avkastningen, dvs. risken blir lägre.

Fonder innehåller många olika aktier som

påverkas av olika faktorer. En fonds värde

varierar därför inte lika mycket som värdet

för en enskild aktie i fonden. Risken blir

alltså lägre trots att avkastningen är oför-

ändrad. Oavsett hur många aktier eller

fonder du äger kan du dock aldrig bli av

med all risk. Om du inte är beredd att

förlora delar av eller hela ditt kapital bör du

inte köpa aktier eller fonder, eftersom dessa

innehåller risk. 

RISK I OBLIGATIONER

Det finns många olika typer av obligationer.

Den vanligaste obligationen är ett värde-

papper som innebär att Du lånar ut pengar

för att senare på en i förväg bestämd dag,

förfallodagen, få tillbaka dem plus en ränta.

Eftersom vi vet vilken ränta vi kommer att

få, är risken i obligationer lägre än för aktier

och fonder.

Det finns två risker med obligationer. Den

ena risken är att den som gett ut obliga-

tionen går i konkurs. Om det händer får

köparen av obligationen inte tillbaka sina

pengar. Denna risk är liten eftersom det

oftast är staten eller någon större institution

som gett ut obligationen. Den andra risken

utsätter du dig endast för om du väljer att

sälja obligationen före förfallodagen. Den

risken beror på att obligationens värde vari-

erar med marknadsräntan. 

RISK I OPTIONER

Optioner innehåller mycket stor risk! För

att handla med optioner krävs stor kunskap

om olika optioners egenskaper. En option

är som ett spel. Genom att spekulera i

framtida upp- och nedgångar kan den som

handlar med optioner vinna stort eller för-

lora allt. Med vissa optioner riskerar man

bara att förlora det satsade kapitalet medan

andra kan innebära att man till och med blir

skyldig pengar. 
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TESTA DIN RISKBENÄGENHET

Hur mycket risk är Du beredd att ta? Är Du villig att förlora allt för att få chans på det

dubbla? Efter att ha läst denna folder kan du med detta test få en vägledning om hur

mycket risk du egentligen vill ta, dvs. vilken riskbenägenhet du har. Vilken risk du

vill ta får en avgörande betydelse för vilka placeringar du gör och i förlängningen

även för hur nöjd du blir med resultatet!

1. Du erbjuds att satsa 1 000 kr i ett lotteri.

Du har lika stor möjlighet att vinna 2 000 kr

som att inte få något alls. Vad gör Du? 

A. Jag avböjer erbjudandet och behåller

mina 1 000 kr.

B. Jag tvekar, men bestämmer mig efter en

stund för att delta i lotteriet.

C. Självklart tar jag chansen, jag har allt att

vinna.

2. Du har köpt en resa för 5 000 kr och blir

erbjuden att köpa en reseförsäkring för 250

kr. Hur reagerar Du?

A. Jag har sedan länge tecknat en extra

reseförsäkring i min hemförsäkring. 

B. Jo, men en försäkring kan nog vara bra

att ha, utifall att…

C. Jag tackar nej, risken är så liten att något

ska hända.

3. Om en lott kostar 500 kr, vilket lotteri

skulle Du helst vilja delta i? 

A. Ett lotteri där varannan lott ger en vinst

på 5 000 kr.

B. Ett lotteri där vinsten är 10 000 kr och

en av fyra lotter är vinstlotter. 

C. Ett lotteri där en av tio lotter ger en

vinst på 25 000 kr.

4. Om Du ska köpa andelar i en fond,

vilken fond skulle Du välja? Alla tre fonder

har en genomsnittlig avkastning på 5%.

A. Fond 1 har en variation på 10%.

B. Fond 2 har en variation på 20%.

C. Fond 3 har en variation på 30%.

5. Hur skulle Du reagera om halva Ditt

sparkapital gick förlorat?

A. Det skulle vara katastrof!!!

B. Jag blir ju inte glad direkt, men jag

hoppas på en vändning.

C. Det är en risk man får ta, det vänder

snart!

DIN RISKBENÄGENHET

Om du har svarat…

…flest A har du en låg riskbenägenhet. För

dig är det viktigare att säkra kapitalet än att

få hög avkastning. 

…flest B har du en medelhög riskbenägen-

het. Du accepterar att värdet går ner för att

få chans på högre avkastning.

…flest C har du en hög riskbenägenhet.

Du är beredd att göra förluster så länge det

finns goda utsikter till hög avkastning på

längre sikt.
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TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MED VÅRT

EXAMENSARBETE!

Ange Ditt svar genom att sätta ett X i svarsalternativets ( ), eller genom att skriva

Din åsikt på den rad som anges.

1. Ålder ( ) Under 30 år ( ) 30-60 år ( ) Över 60 år

2. Kön ( ) Kvinna ( ) Man

3. Hur bedömer Du Dina erfarenheter av följande?

Obligationer ( ) Inga ( ) Små ( ) Medel ( ) Stora

Fonder ( ) Inga ( ) Små ( ) Medel ( ) Stora

Aktier ( ) Inga ( ) Små ( ) Medel ( ) Stora

Optioner ( ) Inga ( ) Små ( ) Medel ( ) Stora

4. Hur stor kunskap tycker Du att Du har om risk i placeringar?

( ) Mycket liten ( ) Liten ( ) Medel ( ) Stor ( ) Mycket Stor

5. Tycker Du att Din rådgivare har gett Dig tillräcklig information om risker i olika

placeringar?

( ) Ja ( ) Nej ( ) Jag har aldrig träffat en rådgivare

LÄS NU DEN FOLDER DU FÅTT OM RISK

6. Gradera Ditt intryck av följande, på en skala mellan 1 och 5 där 1 är mycket

dålig och 5 är mycket bra.

Första sidan ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

Informationen om aktier ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

Informationen om fonder ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

Informationen om  obligationer ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

Informationen om optioner ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

Testet på sista sidan ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

Figurer & illustrationer ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

Riskfoldern som helhet ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5
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7. Tycker Du att Du har större kunskap om risk efter att ha läst foldern?

( ) Nej ( ) Ja, lite ( ) Ja, mycket

8. Upplever Du att testet gav Dig vägledning om vilken riskbenägenhet Du har?

( ) Nej ( ) Ja, lite ( ) Ja, mycket

9. Var det något i riskfoldern som Du tyckte var otydligt?

( ) Nej ( ) Ja

Om Ja, Vad? ____________________________________________________

______________________________________________________________

10. Övriga kommentarer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TACK IGEN!
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SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT

Bakgrundsfrågor

1. Ålder

Under 30 3

30-60 9

Över 60 8

2. Kön

Kvinna 5

Man 15

3. Hur bedömer Du Dina erfarenheter av följande?

Inga Små Medel Stora

Obligationer 6 10 4 0

Fonder 4 6 10 0

Aktier∗ 3 7 6 3

Optioner∗ 15 4 0 0

4. Hur stor kunskap tycker Du att Du har om risk i placeringar?

Mycket liten 6

Liten 4

Medel 7

Stor 3

Mycket stor 0

                                             

∗ En person valde att inte svara på denna fråga.
∗
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5. Tycker Du att Din rådgivare har gett Dig tillräcklig information om risker i

olika placeringar?

Ja 5

Nej 2

Jag har aldrig träffat en rådgivare 13

Frågor om foldern

6. Gradera Ditt intryck av följande, på en skala mellan 1 och 5 där 1 är mycket

dåligt och 5 är mycket bra.

1 2 3 4 5

Första sidan 0 2 6 12 0

Informationen om aktier 0 0 9 10 1

Informationen om fonder 0 0 7 12 0

Informationen om obligationer 0 2 5 11 2

Informationen om optioner 2 2 6 9 1

Testet på sista sidan 0 4 7 7 2

Figurer & illustrationer 0 2 8 7 3

Riskfoldern som helhet 0 1 6 13 0

7. Tycker Du att Du har större kunskap om risk efter att ha läst foldern? ∗

Nej 2

Ja, lite 16

Ja, mycket 1

8. Upplever Du att testet gav Dig vägledning om vilken riskbenägenhet Du

har?

Nej 6

Ja, lite 11

Ja, mycket 3

                                             

∗

∗ En person valde att inte svara på denna fråga.
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9. Var det något i foldern som Du tyckte var otydligt? ∗

Nej 16

Ja 3

Om ja, vad? 

 ”Risken mellan A och B aktie”

 ”Optioner”

 ”Optioner behöver förtydligas”

10. Övriga kommentarer

 ”Kortfattad men bra. Ger input att kolla mer.”

 ”Figurer och illustrationer säger ofta mer än text.”

 ”Mindre textmassa på förstasida så att man inte blir avskräckt att läsa. Annars bra

layout och praktiskt format.”

 ”Även val av bank är ett risktagande vid fondsparande.”

 ”All risktagande beror på vad du har att förlora! Det vill säga, hur mycket pengar

man kan satsa. Sen har ju både bankfolk och vädergubbar ofta fel.”

 ”Lite kompakt folder.”

                                             

∗

∗ En person valde att inte svara på denna fråga.
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