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Sammanfattning 

Bakgrund 

Risk är den faktor som de flesta sparare grundar sina fondbeslut på. Trots detta så använder sig de 

fyra storbankerna sig av fyra skilda metoder att presentera sina fonders risk på, där skalor och 

färgsättningar väsentligt skiljer sig åt. Utöver bankerna så har såväl Premiepensionsmyndigheten som 

Morningstar egna sätt att presentera fonders risk på. Detta förfarande gör det, ur risksynpunkt, till en 

mycket komplex fråga när det gäller för kunden att jämföra fonder från olika värdepappersinstitut. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur riskrating genomförs av olika aktörer på den svenska 

kapitalmarknaden. Vi vill även förklara vilka skillnader och likheter som finns och utveckla en 

standardiserad modell för riskrating.  

Genomförande 

Genom att initialt studera värdepappersinstitutens publicerade material skapade vi oss en bild av 

vilken information som fanns tillgänglig för investeraren. Därefter genomfördes intervjuer med en 

representant från vardera bank och den information som samlades in jämfördes med det 

publicerade materialet för verifikation. En granskning genomfördes därefter för att reda ut vilka 

skillnader och likheter som finns storbankerna emellan samt hur riskratingen utfördes. Den 

standardiserade modellen för riskrating togs slutligen fram av oss efter att ha tagit del av synpunkter 

och råd från de intervjuade och andra finansiella aktörer.  

Slutsats 

Alla de undersökta aktörerna utgår från standardavvikelsen när de graderar sina fonder för risk. Det 

förekommer dock inblandning av subjektivitet från fondförvaltarnas sida för att justera för faktorer 

som inte standardavvikelsen fångar in. 

 

Det som främst skiljer de olika aktörerna åt är den tidsperiod som de använder sig av när de beräknar 

standardavvikelsen. De undersökta företagens riskskalor skiljer sig i form av olika färgsättningar, olika 

antal steg på respektive riskskala samt att vissa banker har bestämda standardavvikelseintervall. Den 

information som företagen presenterar angående risk är baserad på de bestämmelser och regelverk 

som FI i samarbete med Fondbolagens Förening tagit fram. Detta hindrar dock inte aktörerna att 

presentera ytterligare information gällande risk, vilket vissa gör. 

 



 
 
 

Vårt förslag på en standardiserad riskrating baseras endast på standardavvikelse med en tidshorisont 

på 36 månader. Utöver standardavvikelsen så skall även information gällande aktuella riskmått och 

riskfaktorer om varje fond presenteras. Författarna har även tagit fram ett förslag på hur ett 

fondfaktablad skulle kunna se ut. 

  



 
 
 

Abstract 

Background 

Risk is the most common factor to base an investment decision on. Despite that, the four largest 

banks are using four different ways of presenting the risk factor, in form of scales and colors. 

Something that complicates this procedure further more is that Premiepensionsmyndigheten (PPM) 

and Morningstar has yet another methods to present risk. This fact means that the possibility for 

comparing, intrinsic, aggravates. 

Purpose 

The purpose with this master thesis is to describe how the players in the market risk rates their 

mutual funds.  We would also like to explain the distinctions and similarities there are occurring. The 

goal is to create a standardized way to risk rate mutual funds.   

Implementation 

We collected secondary data out of published material from each of the participants. Through 

interviews, with the banks, we then verified the secondary data and asked questions that were of 

interest for our master thesis. We then compared the different players with each other to find out 

similarities and distinctions and to distinguish how the risk rating were done. The standardized model 

was then created out of inputs from the persons interviewed, our own thoughts and some other 

financial player’s opinions.  

Conclusion  

The participants in this study are all using standard deviation to risk rate their mutual funds. Within 

the four banks it is also an amount of subjectivity involved to adjust risk factors that the standard 

deviations not includes. The major differences between the players are the time horizons used to 

calculate standard deviations which are the foundation for their risk scale. All participants are, in 

their scale, using different sets of color and amount of steps to illustrate risk. Some of the banks have 

given intervals on standard deviation for were on the scale a mutual fund will be placed. The 

information about risk presented by the players is in one hand regulated by law but on the other 

hand is up to the banks to self choose if they are willing to present further information. 

    

Our recommendation for a standardized risk rating model is based on standard deviation. The 

calculation will be based on 36 month historical returns. In addition to standard deviation we will 

also present general information about the fund risk and some further risk measurements which 

could be used in comparisons among mutual funds.         
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund    

Fondsparandet har ökat enormt under de senaste åren. Av svenska folket mellan 18-74 år äger cirka 

94 procent1 fonder i någon form, PPM inkluderat, vilket i siffror uttryckt uppgick till cirka 1 606 

miljarder år 2006. Fonder anses, av svenska folket, generellt som den bästa sparformen enligt en 

undersökning genomförd av Fondbolagens Förening och sparandet sker till största del i aktiefonder. 

De främsta anledningarna till fondsparande är till pensionen och för att bygga upp en ekonomisk 

buffert.2  

 

En konsekvens av det ökade fondsparandet är att konsumenterna har fått ett större intresse och 

ökad kunskap inom området, dock anser 46 procent att de har för lite kunskap.3 Från myndighetshåll 

har institutionella åtgärder införts på marknaden för att skydda konsumenterna. Den mest centrala 

åtgärden är den ökade informationsplikt fondförvaltarna ställs inför. Konsumenterna ska 

kostnadsfritt erbjudas information om sin investering samt de bestämmelser som gäller.4  

 

Ytterligare ett resultat av det accelererande sparandet är att antalet aktörer på marknaden ökat. 

Antalet fonder har under åren 2000-2007 ökat med 1913 stycken vilket innebär fler valmöjligheter 

för konsumenterna.5 Vad styr då vilken fond den privata investeraren väljer? Enligt samma 

undersökning genomförd av Fondbolagens Förening baserade 53 procent av investerarna sina beslut 

på den av fondbolaget kommunicerade riskratingen.6 Framgår verkligen den risk som investeraren 

utsätter sig för av den information som tillhandahålls av fondförvaltaren? 

 

                                                             
1
 www.bankforeningen.se/Statistik/Fakta%20om%20finanssektorn.aspx, 2008-02-05 

2
 www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_i_sverige_2006.pdf Fondsparandet i Sverige 2006 - hur ser 

fondsparandet ut och vad tycker fondspararna? 2008-01-23  
3
 www.banco.se/press/~/media/Files/bf/bfse/press/Presentation%20fondsparares%20kunskaper%20pdf.ashx, 

2008-01-23 
4 www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Fondskolan-del-2-Fondjuridik/, 2008-01-23 
5 www.fondbolagen.se/upload/konkurrenshinder_f%C3%B6r_svenska_fonder.pdf, 2008-01-23 
6 www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_i_sverige_2006.pdf Fondsparandet i Sverige 2006 - hur ser 

fondsparandet ut och vad tycker fondspararna?2008-01-23 se bilaga 9.1, Val av fond 
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Fondbolagen har försökt att förenkla förståelsen för risk genom skapande av egna skalor och färger 

där investeraren enkelt ska få en uppfattning om fondrisken. Är denna förenkling bra eller utsätter 

fondförvaltaren investeraren för ännu större förvirring då det skiljer sig mellan fondbolagen hur 

förenklingen av riskbedömningen genomförs? Det ökade antalet förvaltare och fonder på senare år 

medför ett ökat antal illustrationer om risk.  

 

Ett ytterligare problem är att risk är ett svårdefinierat begrepp. Det kinesiska tecknet längst upp på 

föregående sida beskriver risk som ett hot, men även som en möjlighet. Med detta menas att risk 

uppstår när en händelse med osäkert utfall inträffar. Människor i allmänhet förknippar dock risk med 

något negativt medan betydelsen av risk inom finansbranschen även kan vara positiv.7 Vad är det 

egentligen spararna associerar till begreppet risk?  

1.2. Problemdiskussion 

När fler och fler aktörer äntrar fondmarknaden kan det uppstå problem med jämförbarhet. De två 

vanligaste begreppen när fonder ska jämföras är utan tvekan risk och avkastning. Att jämföra 

avkastningen mellan olika fonder är inte särskilt komplicerat då avkastningsmåttet i stort sett är lika 

för alla. Däremot skiljer det sig mellan olika fondförvaltare hur de illustrerar risk som den specifika 

fonden utsätts för. Vissa aktörer använder sig av en fem-gradig skala medan andra använder sig av en 

sju-gradig. Detta kan inte anses vara något problem så länge konsumenterna håller sig till ett 

fondbolag då denna riskillustration är lika för alla fonder inom samma bolag. Trenden går dock mot 

att kunder byter bank oftare eller har flera bankrelationer parallellt vilket kan skapa förvirring när 

olika illustrationer av risk används8.  

 

För att exemplifiera problematiken gällande riskillustrationer har de fyra största aktörerna, som står 

för 65,7 procent av marknaden, fyra olika sätt att illustrera risk på.  En femte riskillustration är den 

som PPM använder sig av vilket ytterligare försvårar jämförelser. PPM agerar som distributör av de 

olika fondförvaltarnas fonder till hela den svenska befolkningen. Med andra ord kan samma fond få 

olika gradering av risk beroende på om banken eller PPM står som informationsgivare för fonden. 

  

                                                             

7 Damodaran, A., 2008 
8
 www.bankforeningen.se/Publicerat/Arkiv/Nyhetsbrev%20nr%203%202006/Fortsatt%20högt%20förtroende%
20för%20svenska%20banker.aspx, 2008-01-23 
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Den instruktion som finns i lagtexten för fondbolag är att det ska finnas uppgifter tillgängliga för att 

kunna bedöma risken den enskilda fonden är förenad med. Vidare ska informationen på ett tydligt 

och lättbegripligt sätt förklara fondens riskprofil.9 Medför detta att alla fondförvaltare använder 

samma metoder eller värderas riskfaktorerna olika mellan aktörerna? I den totala riskratingen finns 

många differentierade risker inbakade som till exempel valutarisk i utlandsinvesteringar och 

branschrisk när placeringar sker i samma typ av företag. Väger dessa faktorer lika tungt oberoende av 

vilken förvaltare som tillfrågas? 

 

En stor del av hushållen söker inte aktivt information innan en investering. Detta tros bero på flera 

saker. Framförallt att det är komplicerat och en omständlig process att ta reda på information och 

jämförelsetal som exempelvis risk, vilket konsumenterna anser är allra viktigast vid val av fond10. 

Finansinspektionen verkar därför för att jämförelsemöjligheterna väsentligt måste förbättras.11 

Privata ratinginstitut såsom Morningstar finns att tillgå, men deras mätmetoder tillfredsställer inte 

alla behov. Är dagens riskskalor tillräckliga, går det att relatera en femma mot en sjua i olika 

ratingsystem eller skulle ett standardiserat system vara att föredra? 

 

Klarare riktlinjer genom lagar och regler är en tänkbar åtgärd, antingen från myndigheters håll eller 

från ett gemensamt intresse av aktörer på kapitalmarknaden. Kunden i fokus bör vara viktigast och 

att förenkla för dem borde ligga i allas intresse samtidigt som en färdig checklista som förvaltarna 

kan följa skulle göra riskratingen lättare.  

 

Denna diskussion leder fram till följande undersökningsfrågor:  

• Hur genomför aktörerna sin riskrating? 

• Vad skiljer de olika aktörerna i sin riskillustration och riskrating? 

• Hur mycket information finns att tillgå gällande fonders risk? 

• Hur skulle en standardiserad riskrating kunna vara utformad?  

                                                             

9 FFFS 2004:2, kap.13:5 
10 www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_i_sverige_2006.pdf ”Fondsparandet i Sverige 2006 - hur ser 

fondsparandet ut och vad tycker fondspararna?”, 2008-02-07 se även bilaga 9.1 Val av fond 
11

 FI-rapport ”Aktion för småspararna - En handlingsplan i tio punkter (2007:20 )” 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur riskrating genomförs av olika aktörer på den svenska 

kapitalmarknaden. Vi vill även förklara vilka skillnader och likheter som finns och utveckla en 

standardiserad modell för riskrating.  

1.4. Målgrupp 

Läsaren av denna uppsats bör, för att uppskatta innehållet, besitta grundläggande kunskaper 

angående finansiell ekonomi, riskhantering och statistik. Läsaren förväntas också ha ett intresse för 

fonder och sparande. Uppsatsen ska förmedla en rekommendation till hur riskrating kan förenklas 

och standardiseras varför institutioner och övriga aktörer på den finansiella marknaden bör anse 

resultatet som intressant. 
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2. Svenska fonder 
Detta kapitel beskriver förutsättningar för fondförvaltning genom lagar och regler som påverkar den 

svenska marknaden. Det följer också en introduktion till vilka typer av fonder som är aktuella för 

uppsatsen.  

2.1. Lagar och regelverk 

För att skydda konsumenter och investerare är den svenska fondmarknaden styrd av lagar, regler och 

rekommendationer. Dessa lagar och reglers syfte är att skydda fondandelsägaren och se till att 

fondbolagets förvaltning sker i investerarens intresse.12 Lagen om investeringsfonder är den lag som 

fond- och värdepappersbolagen har att följa. Att den upprätthålls är en av Finansinspektionens (FI) 

största uppgifter.13 Utländska aktörer som befinner sig på den svenska marknaden har sina 

respektive länders finansiella tillsynsorgan att rätta sig efter.14 

2.1.1. Informationskrav 

Enligt Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2004:2) om investeringsfonder, ändrad genom FFFS 

2006:3, ska fond- och värdepappersbolag som förvaltar special- och nationella fonder rapportera 

vissa riskmått.15   

 

FFFS 2004:2 påpekar att det till alla investeringsfonder skall finnas ett faktablad vilket har särskilda 

krav på utformning. I kapitel 13:5 står följande; Faktabladet skall innehålla information om fondens 

riskprofil. Följande uppgifter ska lämnas: 

1. Information om att investeringen både kan öka och minska i värde och att en investerare kan 

få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerats, 

2. En kortfattad och lättbegriplig information om de specifika risker som finns på grund av 

fondens placeringsstrategier innehållande en lämplig prioritering mellan olika typer av risker, 

samt, 

                                                             

12 www.konsumentbankbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=246&avd=ART_SPA&menu=ART_SPA#8.%2
0Hur%20utvärderas%20en%20fond, 2008-02-04 

13 www.fi.se/Templates/Page____1794.aspx, 2008-02-04 
14 Finansinspektionens Föreskrifter om investeringsfonder, FFFS 2004:2 och Föreskrifter om utländska  
 förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige, FFFS 2004:3 
15

 Finansinspektionen Promemoria utgiven 2006-05-12 
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3. En hänvisning till informationsbroschyren för en mer detaljerad beskrivning av de risker som 

finns i fonden med anledning av placeringsinriktningen.16 

Vidare så anges det i FFFS 2004:2 kap. 15:18 2 st. gällande förvaltningsberättelsen att riskmått skall 

anges i denna och att dessa skall beskrivas.17 

 

Fondbolagens Förening har tagit fram ytterligare riktlinjer för vilka uppgifter som skall finnas med 

som information gällande fonder utöver de som tas upp i FFFS 2004:2. Dessa riktlinjer skall fungera 

som en minimistandard och syftar till att investeraren skall kunna jämföra fonder med varandra i och 

med de nyckeltal som presenteras och därefter dra egna slutsatser. Utöver det som skall redovisas i 

enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2004:2 måste fondbolagen informera investeraren 

om totalavkastning i procent, utdelning, fondförmögenhet, andelsvärde, uppgifter om utvecklingen 

under motsvarande år för relevant jämförelseindex, förvaltningsavgift, omsättning genom 

närstående värdepappersinstitut samt transaktionskostnader. Fonder som har en historik som 

sträcker sig längre än 24 månader skall även redovisa mått för risk och avkastning.18 

 

De mått som avser risk grundas på månadsslutkurser och enda undantaget till detta är när 

jämförelseindex används, då identiska tidsperioder jämförs med varandra. Riskmåtten som 

Fondbolagens Förening kräver är totalrisk, aktiv risk och totalrisk för jämförelseindex på 24 månaders 

basis samt duration.19  

2.1.2. EU-samordning 

Inom Europeiska Unionen har det tidigare diskuterats om samordning och ett gemensamt sätt att 

presentera fonder i ett faktablad där bland annat gradering av fonders risk i ett jämförande syntetiskt 

riskmått skulle ingå. Vad som bestämdes var dock att EU inte kunde rekommendera att en sådan 

standardiserad samordning skulle genomföras, istället lämnades detta ansvar till respektive 

medlemsland att enas om ett nationellt system. I Sverige skulle ett sådant standardiserat system 

diskuteras och bestämmas av FI, men myndigheten har inte genomfört någon sådan samordning. 

Under 2008 är detta faktablad åter uppe för diskussion på EU-nivå hos det av EU-kommission 

framtagna Committee of European Securities Regulators (CESR), vars roll är att ge råd till 

kommissionen i frågor angående värdepapper. 20    

                                                             

16 FFFS 2004:2, kap.13:5  
17 FFFS 2004:2 kap.15:18 2 st. 
18 Fondbolagens Förenings Riktlinjer för Redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder 2004 
19

 Ibid 
20

 Fredrik Petterson, Fondbolagens Förening 
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2.2. Fonder 

En fond är en portfölj som innehåller tillgångar och ägs av många investerare vilket innebär att var 

och en äger andelar. Aktier, såväl svenska som utländska, räntepapper och derivat är värdepapper 

som kan innefattas. Det finns olika sorters fonder och främst förekommande är aktiefonder, 

räntefonder samt blandfonder. Fonden förvaltas av ett fondbolag som i sin tur har en eller flera 

fondförvaltare som sköter investeringarna. Det som är intressant för placerarna är kursvinster samt 

utdelningar. Den årliga utdelningen återinvesteras vanligtvis medan kursvinsten realiseras när 

andelarna säljs. Det som till största del skiljer fonder från aktier är att det är möjligt att spara mindre 

belopp, liksom att det är ett enkelt sätt att äga utländska placeringar.21 

2.2.1. Fondslag 

De tre vanligast förekommande fondtyperna är aktiefonder som skall innehålla minst 75 procent 

aktier i minst 16 olika aktieslag, räntefonder som endast investerar i räntepapper, samt blandfonder 

som har mindre stränga restriktioner gällande värdepappersfördelning. Utöver detta så finns det 

flertalet olika fondvarianter med olika risknivåer. I fondtermometern på fondspara.se rangordnas 

olika typer av fonder med avseende på risk.  

Branschfonder - Investerar i aktier i en specifik bransch såsom 

läkemedel, industri, teknik. 

Landfonder - Investerar i aktier i ett visst land. 

Regionala aktiefonder - Placeringar i en region exempelvis 

Latinamerika, eller Asien. 

Globala aktiefonder - Placerar i flertalet olika regioner och 

sprider på så sätt ut riskerna. 

Blandfonder - Investerar i dels aktier och dels fonder. 

Andelen i varje värdepappersslag varierar. 

Långa räntefonder – (obligationsfonder) Investeras med en 

tidshorisont på tre till fyra år. Risken i att placera i långa 

räntefonder är om räntan ökar, skulle däremot räntan sjunka 

är detta ett bra alternativ.  

                                                             

21 www.fondspara.se, 2008-02-01  

Figur 1. Fondsparas risktermometer, 
källa: fondspara.se 



Korta räntefonder - Korta räntefonder är det säkraste alternativet då en kort tidsho

placeraren överblick och kurssvängningar för korta räntefonder tenderar till att vara lägre än för 

aktiefonder.22 

2.2.2. Benchmark 

Benchmark är något som används för att kunna avgöra om en fond har 

förhållande till relevanta jämförelseobjekt

viktigt att fonden jämförs med ett i

jämföras med OMX Stockholm All Share för att vara ett rättvisande jämförelsemått.

dock svårt att som förvaltare slå index

fondförvaltarna misslyckats med detta

framförallt småspararna frågat sig vad för värde den årliga fondavgiften tillför dem. Trovärdigheten 

gällande fondmarknaden har definitivt fått sig en törn. 

marknaden, men i teorin är det på lång sikt 

om regression to the mean som menar att allt tenderar gå mot en jämvikt, i detta fall index.

illustrerar ett vanligt scenario där ett jämförelseindex avkastar bättre än fonden, dock är 

fluktuationerna likartade. 

Figur 2 Fondkurs vs

                                                             

22 www.fondspara.se, 2008-02-01 
23 www.fondspara.se, 2008-02-04 
24 http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5C12%5C10%5C15616, 2008
25 www.e24.se/pengar24/aktierfonder/artikel_41503.e24, 2008
26 Shaughnessy, J J., Zechmeister, E B., 1990
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används för att kunna avgöra om en fond har avkastat bra, dåligt

relevanta jämförelseobjekt. Oftast används ett index som benchmark och det är 

viktigt att fonden jämförs med ett index som speglar fondinnehavet. En Sverigefond bör rimligtvis 

jämföras med OMX Stockholm All Share för att vara ett rättvisande jämförelsemått.23

att som förvaltare slå index vilket, på senare tid, har uppmärksammats då 

s med detta.24 Media har fokuserat på detta faktum och i och med det har 

framförallt småspararna frågat sig vad för värde den årliga fondavgiften tillför dem. Trovärdigheten 

gällande fondmarknaden har definitivt fått sig en törn. Förvaltare anser att de är bättre än 

marknaden, men i teorin är det på lång sikt näst intill omöjligt.25 Detta är en härledning från teorin 

som menar att allt tenderar gå mot en jämvikt, i detta fall index.

lustrerar ett vanligt scenario där ett jämförelseindex avkastar bättre än fonden, dock är 
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3. Riskbedömning av fonder 
Detta kapitel är till för att ge läsaren ökad förståelse för riskmått, utvärderingsmetoder, 

portföljhantering, rationalitet samt modeller använda inom finansbranschen. Kapitlet tar först upp 

olika typer av risker för att sedan presentera vedertagna teorier inom fond- och portföljförvaltning. 

Därefter behandlas rating och skalor samt beteendevetenskapliga teorier. 

3.1.  Vad är risk 

Ordet risk är något som används frekvent oavsett område och forum. Vad menar vi då när vi pratar 

om risk? Den generella definitionen för risk är att; chansen att saker och ting inte får det utfallet vi 

önskar, och i de flesta fall i negativ mening. Tittar vi på definitionen för risk inom finans för 

investeringar skiljer den sig en aning från den generella. Att erhålla ett utfall eller avkastning som 

skiljer sig från det som förväntas, är liknande den generella definitionen, men det som är den största 

skillnaden är att utfallet kan vara både positivt och negativt. Risken i en investering är, på grund av 

definitionen om både en positiv och negativ sida, snedvriden. Det kan sammanfattas så att uppsidan 

för en investering i stort sätt är oändlig, medan förlusten inte kan bli större än det kapital du satsat.27 

 

Risk för en investering kan delas upp i två delar, marknadsrisk och unik risk. Marknadsrisk är 

händelser som påverkar en hel marknad medan unik risk påverkar enskilda företag inom en bransch 

eller ett specifikt område.28  

”Risk lie ahead of us, not in the past” 

Dembo, R., Freeman, A., 1998 

Historiska data är något som de flesta aktörerna inom riskhantering förlitar sig på och vad merparten 

av de existerande modeller och teorier bygger på. De senaste årtionden har utvecklingen av modeller 

och finansiella teorier varit oerhörd samtidigt som marknaden utvecklats enormt. Nya instrument 

och lagar har förändrat situationen för investeraren.29  

                                                             

27 Damodaran, A., 2002, sid. 60-63 
28

 Ibid 
29

 Dembo, R., Freeman, A., 1998 
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3.1.1. Marknadsrisk 

Denna risk kan ses som ett samlingsord som innefattar olika enskilda risker till exempel förändringar i 

ränta, inflation, politiska beslut och växelkurser. Ordet marknadsrisk används ofta då dessa risker 

påverkar och påverkas av varandra vilket gör det svårt att belysa vad som får den största effekten på 

en investerings värde. Denna risk ses också som den ej diversifierbara risken i en portfölj och beskrivs 

som en funktion av aktiemarknaden.30 Nedan följer en beskrivning av olika risker som vi tolkar hör 

hemma som marknadsrisk.  

Valutarisk 

Valutarisk uppstår då en inhemsk investerare placerar sina pengar i utländska värdepapper. Detta på 

grund av den växelkursdifferens som kan uppstå mellan anskaffnings- och avyttringstillfället. Utfallet 

kan variera i båda riktningar beroende på om den inhemska valutan stärks eller försvagas gentemot 

den utländska.31 

Ränterisk 

Definitionen av ränterisk kan vara; risken att variationer i det allmänna ränteläget leder till 

kapitalförluster eller lägre räntenetto. Denna risk kan lätt belysas om investeraren placerar sina 

pengar i en obligation. Anta 1) obligation med fast ränta 2) obligation med rörlig ränta. Höjs räntan 

under ägandetiden av dessa obligationer så kommer kassaflödet vara oförändrat för obligationen 

med fast ränta medan det ökar för obligationen med rörlig ränta. Om marknadsvärdet istället tas i 

anspråk faller det om räntan höjs för en obligation med fast ränta medan det är stabilt för den rörliga 

obligationen. Ett mycket populärt begrepp för att mäta ränterisk är Value at Risk, detta begrepp 

behandlas mer ingående senare i kapitlet.32  

Politisk risk 

Den politiska risken är kopplad till de oförutsedda förändringar de styrande politikerna kan 

åstadkomma inom ett visst område. Exempel på faktorer som tillhör den politiska risken är skatter, 

tullar och lagar. För att bedöma den politiska risken i ett land för en investering finns professionella 

institut som genomför djupgående analyser. Det största och mest erkända institutet är The PRS 

Group som löpande ger ut rapporter och prognoser som gör bedömningar hur stabilt ett land är 

                                                             

30 Hull, John C., 2005 sid. 172  
31

 www.fondbolagen.se fondspecial_risk_070618.pdf, 2008-01-30 
32

 Söderlind, L., 1996, sid. 11-18, 68 
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utifrån en detaljerad modell. Länderna graderas från A+ för det minst riskfyllda till D- för det land 

som har den största politiska risken.33   

Kreditrisk 

Kreditrisk uppstår då två parter ingår ett avtal om betalningsåtaganden. Risken uppstår då det finns 

en chans att motparten i avtalet inte kan slutföra sitt åtagande. Denna risk kallas också för 

defaultrisk. Kreditrisken är en anledning till varför det växt fram system för att kontrollera positioner 

på marknaden. Handlare ska alltid fullfölja sina åtaganden vilket medför att de inte kan ta vilka 

positioner som helst på marknaden när de redan sitter med ett avtal.34  

Inflationsrisk 

Med inflationsrisk menas risken att pengars värde urholkas genom exempelvis prishöjningar på 

varor. Konsumenten erhåller lägre köpkraft för samma summa pengar. Inflationen tenderar dock till 

att släpa efter bland annat på grund av att aktuella priser på varor inte alltid finns tillgängliga. 

Inflationen, eller den förväntade inflationen, har stor betydelse på räntan i ett land. Hög inflation 

leder till hög ränta då den dominanta variabeln för att räkna ut räntan, är just inflationen.35  

3.1.2. Unik risk  

Den så kallade unika risken är den risk som är diversifierbar i en portfölj till skillnad från 

marknadsrisken, som ovan nämnts. Den unika risken kallas även osystematisk risk. Genom att sprida 

sina investeringar mellan olika tillgångsslag är den unika risken möjlig att minska.36 En djupare ingång 

angående diversifiering finns senare i detta kapitel. Under följer en beskrivning av olika risker som vi 

uppfattar hör hemma som unik risk.  

Landsrisk 

Landsrisk kan sammanfattas med möjligheten ett enskilt land har att betala igen sina skulder. Det 

finns olika institut som betygsätter de olika länderna utifrån olika faktorer. De tre mest kända 

instituten är Standard & Poors, Moody´s och Fitch och meningen med ratingen är att tillgodose 

investeraren med information om hur kreditvärdigt landet är. Institutens ratingförändringar kan ha 

stor effekt för investerare, framförallt de institutionella, då krav kan finnas att placeringar endast ska 

ske i länder som uppfyller en viss rating. Det är bevisat att obligationsräntor är negativt korrelerade 

                                                             

33 www.prsgroup.com/PRS_Methodology.aspx, 2008-02-06 
34 Hull, John C., 2005, sid. 481 
35

 Damodaran, A. 2002, sid. 892-895 
36

 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 206 
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med en nedgradering i ratingsystemen, dock betyder inte en förändring i obligationsräntor att rating 

påverkas.37  

 

De faktorer som anses vara viktiga vid bedömningen av ett lands kreditvärdighet är enligt Cantor & 

Packer (1995) inkomst per capita, BNP-tillväxt, inflation, storlek på statsskuld, valutareserv, 

skattetryck, ekonomisk utveckling och historiska kriser inom bank och finans.38 Kreditratingen har 

stor del i ett lands möjligheter till att skaffa kapital internationellt. För utvecklingsländer är 

bedömningen av största vikt då dessa ofta har svårare än industrialiserade länder att skaffa kapital. 

Utvecklingsländerna är ofta i större behov av dessa medel för att bygga en stabil marknad och föra 

utvecklingen framåt.39 Ett problem som kommer med ratingen av länder, och då specifikt 

utvecklingsländer, är det faktum att ratinginstituten ofta genomför förändringar i samband med 

starkt uppåt- eller nedåtgående aktiemarknad, då marknaden nyligen förändrats. Förändringen 

tenderar då att fungera som en ytterligare trigger till rådande trend och påverka marknaden än 

mer.40  

Branschrisk 

Branschrisk är den risk som enskilda branscher utsätts för och som är relativt unikt för just företagen 

inom det området. Olika branscher är olika känsliga mot fluktuationer och förändringar i marknaden 

vilket medför att risken skiljer sig mellan branscher. Exempel på förändringar kan vara ny teknik eller 

lagändringar. 41 

Företagsrisk  

Denna risk är mest påtaglig när investeringar sker i enskilda bolag och inte i fonder. Risken är kopplad 

till företagsspecifika händelser så som VD-byte, vinstvarningar eller skandaler. Risken i ett enskilt 

företag kan också vara kopplad till kapitalstrukturen. Har bolaget hög skuldsättningsgrad ökar risken 

för konkurs om något oförutsett inträffar. Är bolaget istället uppbyggt med eget kapital är det lättare 

att hantera sådana händelser.42 

                                                             

37
 Pu, L., Seyyed, F J., “The Independent Impact of Credit Rating Changes -The Case of Moody's Rating 
Refinement on Yield Premiums”, Journal of Business Finance & Accounting; Apr99, Vol. 26 Issue 3/4, p337-
363, 27p, 9 charts  

38
 Cantor R., Packer F., 1995, “Sovereign credit ratings”, Current Issues in Economics & Finance; Jun95, Vol. 1 
Issue 3, p1, 5p, 3 charts, 2 graphs Cantor & packer 

39 Reinhart, C M., 2002, World Bank Economic Review; 2002, Vol. 16 Issue 2, p151-170, 20p 
40 Kaminsky, G., Schmukler, S L., World Bank Economic Review; 2002, Vol. 16 Issue 2, p171-195, 25p 
41 Wilke, B. 2007, ”Aktier som säkrar portföljen”, Dagens Industri, 2007-12-07, Available: Affärsdata 2008-02-

25. 
42 

Brealey et al. 2006, sid. 215-218 
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3.2. Riskmått 

3.2.1. Volatilitet/Standardavvikelse 

Volatilitet är det riskmått som är mest förekommande för att mäta risken för en investering. 

Definitionen för volatilitet är den genomsnittliga avvikelsen från den faktiska kursutvecklingen för en 

tillgång. Måttet beräknas utifrån prisförändringar under en given tidsperiod på den underliggande 

tillgången. Riskmåttet uttrycks i procent och beräknas med hjälp av historisk data och det kan 

uttrycka såväl kortsiktiga som långsiktiga kursrörelser. Hög risk kan alltså förklaras av hög volatilitet 

medan en låg risk förklaras av låg volatilitet.43 Begreppet volatilitet kan uttryckas som, i vilken grad av 

osäkerhet en akties framtida kursutveckling kan förutspås, där den högre volatiliteten innebär att 

aktien kan gå mycket dåligt eller mycket bra. Volatiliteten skall inte betraktas som konstant då den 

fluktuerar i takt med aktiemarknaden.44 

 

Volatilitet mäts i form av standardavvikelse som definieras som: 

1 

����������� �  
� �� � �������� � 1 �  � 

där n= antal observationer 

 � = avkastningen för period i 

 �= medelvärde för alla avkastningar 

 

Att volatilitet leder till osäkerhet är alla överens om, men ingen vet vad volatilitet beror på i första 

hand och fortfarande vet ingen hur volatilitet skall förutspås. Enligt Robert Jeffrey, i Bernstein (1996), 

så är volatilitet inte tillräckligt för att gradera och mäta risk, utan är bara ett statistiskt sätt att 

benämna en sannolikhetsfaktor. Han pekar på att risk bara kan avgöras vid en jämförelse mot 

någonting, exempelvis att man ej kan uppfylla åtaganden. Därför måste ett benchmark finnas till 

hands för att kunna avgöra om investering har lyckats eller inte. Investeringar med hög volatilitet 

                                                             

43 Hull, John C. 2005. Sid. 286 ff 
44

 Campbell, et al., 2001, “Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of 
idiosyncratic volatility”, Journal of Finance 56:1–43. 
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anses inte riskfyllda om dess utfall i avkastning med väldigt låg sannolikhet tenderar att avkasta 

mindre än benchmark.45 

3.2.2. Aktiv risk 

Ett annat mått som brukar användas för att mäta risk för fonder är aktiv risk även benämnt som 

tracking error. Utgångspunkten för denna mätform är att jämföra den enskilda fondens avvikelse 

från ett benchmark. Det är upp till den enskilde förvaltaren att försöka slå detta benchmark genom 

att aktivt förvalta sin fond. Den aktiva risken mäts i procent i avvikelse från benchmark vilket innebär 

att resultatet 0 procent att fonden följer index. 46 

2 

����� ��� �  
� �� � ��������� � 1 � ���� 
där �= tillgångens avkastning under period � 
  ��= benchmark avkastning under period � 
 n = antal observationer 

3.2.3. Value at Risk  

Den kritik som vuxit fram mot att mäta en portföljs eller fonds risk med hjälp av standardavvikelsen 

med antagandet att resultatet är normalfördelat, har resulterat i andra mätredskap. Value at Risk 

(VaR) är ett av dem som i vissa fall inte antar normalfördelning. Dock medför detta mer komplexa 

beräkningar vid framtagandet av VaR vilket försvårar mätinstrumentet. Grundtanken med VaR är att 

belysa hur stor sannolikheten/risken för en potentiell förlust är under en viss tidsperiod. 

Beräkningarna grundar sig på historiska data och på faktorer som påverkar en portföljs värde. Vanligt 

är att en 95 procentig sannolikhetsfördelning används och att man räknar på 1, 5 eller 10 dagars 

sikt.47   

Exempel VaR: Med 95 procents säkerhet förlorar vi inte mer är X kr de närmaste N dagarna. 

Investering: 1 000 000 SEK 

Standardavvikelse på dagsbasis: 1,33 % 

Genomsnittlig dagsavkastning: 0,15 %  

Genom beräkning i Excel med funktionen NORMINV ger utfallet -0,0203. 

                                                             

45 Bernstein, P., 1996, sid.  257-262 
46

 Nilsson, P. 2007, sid. 50-51  
47

 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 158-159 
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Resultat VaR 95 % 1 dag= 1 000 000 × -0,0203 = -20 300 

Alltså, med 95 % säkerhet förlorar vi inte mer 20 300 SEK från idag till i morgon. 

Exempel 1. Eget exempel 

Denna modell har blivit populär hos bland annat banker och fondförvaltare för att kontrollera 

risknivån i sina placeringar. Det finns ett krav att bankerna ska ha en kapitaltäckningsgrad på tre 

gånger sin 10 dagars VaR beräknat på 99 procent sannolikhet. Anledningen är för att täcka den 

kreditrisk och marknadsrisk som de utsätts för genom sina placeringar som bland annat kan leda till 

problem med likviditeten.48 

 

De fördelar som framhävs vid användningen av VaR som riskmått är främst den enkelhet som måttet 

utgör. Några grundläggande kunskaper inom finansiell ekonomi behövs inte för att förstå innebörden 

av VaR. Enkelheten uppskattas också av de finansiella institutionerna som använder måttet i utbyte 

eller kombination till de många så kallade ”grekerna” och dess komplicerade uträkningar.49 

 

Det har även framhållits nackdelar med VaR som riskmått. Ett generellt antagande är att de utvalda 

referensinstrumenten belyser alla riskfaktorer, detta ifrågasätts av Söderlind då han är tveksam om 

det går att fånga alla parametrar. Vidare, beroende på vilken grund som sannolikheten beräknas på 

finns vissa förenklade antaganden. I de enklaste fallen då historisk data används för att skatta 

parametrar för riskanalysen antas tre huvudpunkter, 1) riskfaktorerna är normalfördelade 2) de 

skattade korrelationerna är stabila och 3) all risk är linjär. Alla dessa tre punkter får anses svåra att 

uppfylla i verkligheten, speciellt under tider då marknaden är väldigt volatil.50     

 

Ytterligare kritik som framförts mot VaR är att det inte ger någon information om risken relativt 

avkastningen inom en viss marknad. VaR är också missledande om portföljen innehåller stora delar 

med derivat med komplexa egenskaper som inte reflekterar den risk instrumenten innehar.51 

 

Den främsta kritiken som har framförts mot VaR som riskmått är det faktum att det är olämpligt att 

använda ur ett riskteoretiskt perspektiv. Anledningen till detta är att måttet bryter mot 

subadditiviteten vilket ska vara en basprincip som alla riskmått ska uppfylla. Med subadditivitet 

menas att en diversifieringseffekt uppstår när tillgångar kombineras i en portfölj. Risken kan inte bli 

                                                             

48 Hull, John C. 2005, sid. 435 
49 Ibid 
50

 Söderlind, L. 1996, sid. 85-90 
51

 Dembo, R. Freeman, A. 1998, sid. 127  
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högre, dock lika, för portföljen än för de enskilda tillgångarna var för sig, vilket formeln under 

demonstrerar.52  

3 �� ! "� # �� � ! ��"� 
Där � = korrelation 

 X, Y = enskilda tillgångar 

 

Det matematiska beviset är irrelevant för denna uppsats och redovisas därför inte. För intresserade 

läsare finns informationen väl beskriven i Acerbis artikel “Coherent measures of risk in everyday 

market practice”. 

3.2.4. Beta β  

Måttet Beta används för att mäta marknadsrisk. Som investerare har man nytta av det för att kunna 

utläsa hur portföljen, eller den enskilda aktien, korrelerar med marknaden. Marknadsportföljen, som 

innehåller en marknads alla aktier, anses ha beta 1 och skall därmed spegla alla aktiers totala risk. 

Har en aktie eller fond ett beta som överstiger 1 innebär detta att aktien/fonden påverkas i en högre 

grad av svängningar på marknaden. Har en fond exempelvis beta 2 så går den upp, i genomsnitt, 2 

procent när marknadsindex ökar en procent. Å andra sidan, går marknadsindex ner 1 procent så går 

portföljen med beta 2 ner i genomsnitt dubbelt så mycket. Beta kan även vara negativ, och detta 

innebär att den fond som har ett negativt beta rör sig i motsatt riktning gentemot marknadsindex.53 

 

Formeln för beta för aktie i är:   

4 

%& � '����, )����)�  

där � = avkastningen för aktie i 
 ) = avkastningen för marknadsportföljen 

 '�� = kovarians 

 �� = varians 

 

                                                             

52 Acerbi C. 2007, “Coherent measures of risk in everyday market practice”, Quantitative Finance, Volume 7, 
Issue 4 August 2007 , p 359 - 364 

53
 Brealey et al., 2006, sid. 167-171 
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3.2.5. Alfa α 

Alfa beskriver den uppnådda över- eller underavkastningen för en portfölj eller fond i förhållande till 

benchmark med justering för beta. Måttet alfa används för att räkna ut den unika risken och 

beräknas i efterhand då avkastningarna för portföljen och benchmark är kända. Underlag för 

beräkningen är den aktuella portföljavkastningens skillnad gentemot benchmark, där benchmark är 

Security Market Line, som senare tas upp i kapitlet. Resultatet blir då att man kan urskilja portföljens 

faktiska utveckling. Ett positivt alfavärde indikerar på att portföljen presterat bättre än det fastställda 

betavärdet medan ett negativt tyder på det motsatta. Detta mått används för att kunna utvärdera 

portföljförvaltaren i och med att måttet representerar hur mycket denne tillför till portföljen. Alfa-

värdet är beroende av två faktorer och dessa är att det förekommer en hög (i förklaringsgrad) linjär 

utveckling mellan portföljens och benchmarks index, samt att det antas att betavärdet representerar 

marknadsvärdet och är det enda riskmått som krävs.54 

5 *) � )+ � �,+ ! %-./// � �,0� 
där *)= alfa för portföljen 

 )+= portföljens avkastning (utfall) 

  ,+= riskfri tillgång (utfall) 

 %= beta för portföljen 

 .///= marknadsavkastningen (utfall) 

3.2.6. Sharpekvot 

William F. Sharpe tilldelades Nobelpriset år 1990 för framtagandet av Sharpekvoten, vilket är ett 

mått för att utvärdera portföljer. Kvoten baseras på standardavvikelsen och riskpremien för den 

aktuella portföljen och används vid beräkning av riskjusterad avkastning. Den företagsspecifika risken 

är här central istället för marknadsrisken. Måttet är användbart för att jämföra portföljer med 

varandra och relatera detta till tagen risk. En högre kvot är bättre då det innebär att investeraren har 

fått mer betalt per tagen riskenhet i komparation till en portfölj med lägre Sharpekvot.55 

6 

Sharpekvot � r�; � r<σ;  
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 Alexander, Sharpe, Jeffery, 2001, sid. 428 ff 
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 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 853-856 
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där r�;= förväntad avkastning/utfall portfölj 

 r< � riskfri ränta 

 σ; � standardavvikelse för portfölj 

3.2.7. Informationskvot 

Detta mått är ett alternativ till bland annat Sharpekvoten för att mäta riskjusterad avkastning. 

Resultatet ska ge en bild om hur skicklig förvaltaren är att skapa avkastning i förhållande till den 

aktiva risk som denne tar. Definitionen är en fonds avkastning i förhållande till sitt benchmark 

dividerat med fondens aktiva risk, med andra ord, alfa dividerat med tracking error. Resultatet noll 

visar på att förvaltaren inte åstadkommer någon extra avkastning vilket ofta är förekommande hos 

indexfonder. Ett negativt tal innebär att fonden presterat sämre än sitt benchmark. Ett tal som är 

högre än 0,5 får anses vara stor skicklighet från förvaltarens sida. För att informationskvoten ska vara 

tillförlitlig krävs en längre serie observationer då kortare observationstider kan ge en felaktig bild då 

variationerna kan vara stora under dessa perioder. Skillnaden mellan informationskvoten och 

Sharpekvoten är att informationskvoten mäter differensen mellan fonden och benchmark medan 

Sharpekvoten mäter skillnaden mellan fonden och riskfri tillgång.56  

7 

?�@�A���������� �  � ���������B����� ��� � *)���� 
där C�= fondens avkastning 

 C��= benchmark avkastning 

3.2.8. Att mäta risk 

Enligt Dembo och Freeman (1998) finns det olika aspekter som är speciellt viktiga när risk ska mätas. 

Kombineras dessa aspekter till varje enskilt investeringscase kan enligt författarna risk värderas på 

ett bra sätt.  

• Tidsaspekt, vilken tid kommer vi vara utsatta för vår risk eller hur länge behöver vi vara 

oroliga? 

• Scenarion, vad kan hända med vår investering och vad får det för effekt på vår investering? 

• Mätenhet, vad ska vi använda för att mäta vår riskexponering och för uppföljning? 

• Benchmark, vad kan vi jämföra emot?57 
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 Oxenstierna, G., 2005, Kap 5 sid. 16-17 

57
 Dembo, R., Freeman, A., 1998, kap. 2 
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3.3. Portföljhantering 

Ett genomslag gällande riskhantering kom i form av Markowitz (1952) idé om portföljteori. Genom 

att studera de olika innehaven i en portfölj kunde risken minskas genom att placera i enskilda 

tillgångar som rörde sig i motsats till varandra. Hans grundtanke var att en diversifierad portföljs risk 

inte kunde vara större än de enskilda tillgångarna var för sig. Korrelationen mellan tillgångsslagen bör 

ha en riskdämpande effekt på portföljen. Genom att explicit relatera portföljens varians till 

kovariansen* mellan de enskilda tillgångarna skapade han möjlighet att bygga en portfölj med högsta 

potentiella avkastning till en given risknivå.58 

 

Historiska data visar att obligationer är en mer riskfylld investering än räntepapper och att aktier är 

den mest riskfyllda om vi håller oss till de vanligaste finansiella instrumenten. En investerare har 

möjligheten att skapa en portfölj med alla dessa tillgångsslag beroende på vilken risknivå denne 

önskar. En placering i enbart räntepapper är den säkraste och därefter kan risken balanseras genom 

att lägga till obligationer och aktier till portföljen. Att välja tillgångslag, tillgångsallokering, är något 

som professionella förvaltare anser som den viktigaste delen vid skapandet av en portfölj.59 

 

Tillgångsallokering kan delas upp i två olika typer; strategisk allokering och taktisk allokering. Den 

strategiska allokeringen innebär att förvaltarna periodiskt balanserar om portföljen till en given 

långsiktig fördelning. Målet för fördelningen kan vara baserad på exempelvis risk och med tiden kan 

de olika tillgångsslagen förändras vilket kräver en omfördelning i portföljen. Den taktiska allokeringen 

är en aktiv portföljstrategi där förvaltarna löpande försöker utnyttja anomalier på marknaden samt 

rida på trender från till exempel tillfälligt starka sektorer. Denna strategi sätter mer press på de 

enskilda förvaltarna att prestera men ger dem även en möjlighet att sticka ut.60 

 

Att skapa en portfölj beskrivs av Bodie, Kane och Marcus (2008) som en process i tre steg. Det första 

steget är att välja tillgångsslag, tillgångsallokering. Hur mycket ska vara räntor, obligationer 

respektive aktier. Valet här beror på vilken risknivå som vill uppnås i portföljen. Andra steget är att 

                                                             

*= kovariansen mäter hur stark samvariationen är mellan olika variabler 
58 Damodaran, A., 2008, Kap 4 sid. 11-13 
59 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 174 
60

 Anson, M., 2004, “Strategic versus Tactical Asset Allocation”, Journal of Portfolio Management; Winter2004, 
Vol. 30 Issue 2, p8-22, 12p 
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utse vilken diversifiering beroende på land eller kontinent som ska skapas. Det tredje och sista steget 

är att bestämma vilka enskilda tillgångar inom varje klass som portföljen ska bestå av.61 

3.3.1. Diversifiering 

Diversifiering är ett sätt att minska risken i en portfölj. Som tidigare diskuterats består en portfölj 

dels av marknadsrisk och dels av unik risk där den unika risken, till viss del, går att diversifiera bort. 

Genom att lägga till ytterligare tillgångar i en portfölj uppstår diversifieringseffekt, men finns det en 

gräns när antalet tillgångar, ur diversifieringssynvinkel, inte ger någon effekt? Som Diagram 1 visar så 

avtar effekten av diversifiering relativt snabbt när, i detta fall, antalet aktier i portföljen ökar. I denna 

studie som illustreras i Diagram 1 har standardavvikelsen använts som riskmått och tillgångarna som 

analyserats är aktier på den amerikanska marknaden.62   

 

Diagram 1. Effekten av diversifiering, källa: Statman, M. (1987) 63  

Anledningen till att diversifieringen får denna riskdämpande effekt är, som nämnts tidigare, 

kovariansen mellan tillgångarna. Den första tanken om att de olika tillgångarnas risk vägs samman 

och att man därigenom erhåller portföljrisken är inte helt korrekt. Som Markowitz påpekade kan inte 

två enskilda tillgångar i en portfölj uppnå högre risk än de två var för sig. Formeln för variansen för en 

portfölj med två tillgångar ser ut som följande; 64 

  

                                                             

61 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 205 ff 
62 Ibid 
63 Statman, M. “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio”, The Journal of Financial and Quantitative 

Analysis, Vol.22, No.3. (Sep., 1987), p 353-363  
64 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 210 
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8 �)� � D�����+D�����+2D�D�'����, �� 
Där  �)�= variansen för portföljen 

 w= vikt 

 ���= variansen för tillgång 1 

 ���= variansen för tillgång 2 

 2D�D�'����, ��= kovariansen mellan tillgång 1 och 2  

 

Denna formel bevisar att subadditiviteten gäller. Om de två tillgångsslagen har en 

korrelationskoefficient som uppgår till 1, alltså helt positivt korrelerade, uppgår variansen för 

portföljen till samma nivå som för de enskilda tillgångarna var för sig. Formeln för att beräkna 

variansen för en hel portfölj återfinns i bilaga 9.3. 

 

Diversifiering mellan olika länder är ett effektivt sätt att sprida riskerna i en portfölj. Effekten är 

större för investerare som har hemvist i utvecklingsländer än för investerare i industriella länder. 

Landsrisk, som beskrivits tidigare, fungerar som en bra variabel för att bestämma nyttan för 

internationell diversifiering. Ju högre landsrisk desto högre är effekten av diversifiering globalt.65 

3.4. Capital Asset Pricing Model  

Under mitten av 1960-talet presenterade, var för sig, William Sharpe, John Lintner och Jack Treynor 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Bakgrunden till denna modell är Markowitz portföljvalsteori som 

de har utvecklat till ett jämviktsmått. Målet är att prissätta tillgången genom att relatera 

avkastningen gentemot den tagna risken i en tillgång eller portfölj. Modellen ser ut som följande; 

9 F��� � , ! %�. � ,� 
Där utgångspunkten i modellen är dessa faktorer: ,= riskfri ränta .= avkastning på marknaden . � ,= riskpremie på marknaden  

                                                             

65 Driessen J., Laeven L., 2005, “International portfolio diversification benefits: Cross-country evidence from a 
local perspective” Journal of Banking & Finance, Volume 31, Issue 6, June 2007, Pages 1693-1712, available 

online 6 April 2006 



 

Riskbedömning av fonder 
 

 

Sida | 32 Sida | 32 

% =Beta F���= Förväntad avkastning för tillgången  

 

Riskfri ränta är den ränta investerare kan investera till utan att ta någon risk. Det vanligaste 

instrumentet som brukar användas som exempel för den svenska marknaden är statsskuldväxlar. 

Riskpremien på marknaden är den extra avkastningen en investerare får för den risk som en 

investering i marknadsportföljen på aktiemarknaden innebär. Den räknas ut genom att subtrahera 

den historiska riskfria räntan från den historiska avkastningen på marknaden. För den svenska 

marknaden brukar en riskpremie på cirka fyra procent66 antas. Beta har vi redogjort för ovan men för 

att förtydliga i detta sammanhang innehar den riskfria tillgången ett beta lika med 0, alltså, 

marknadsrisken är obefintlig. För marknadsportföljen uppgår beta lika med 1 då den ska 

representera alla aktier på marknaden. Sambandet för den enskilda aktien kan med hjälp av dessa tre 

faktorer härledas genom formeln:67  

 10  � , � %�. � ,� 
Riskpremien för den enskilda tillgången,  � ,, kan alltså förklaras med beta för tillgången 

multiplicerat med riskpremien för marknaden.68 Beta för den enskilda tillgången visar känsligheten 

mot marknadsfluktuationer men har även stor inverkan på en portfölj i sin helhet. Innehas en 

väldiversifierad portfölj med i stort sett alla aktier kommer portföljens beta vara nära ett. Om istället 

investeraren väljer en portfölj med tillgångar som har beta lägre än ett kommer således portföljens 

beta vara mindre än ett, och vice versa.69 

 

För att CAPM ska kunna relateras till den verkliga marknaden krävs att vissa antaganden görs. Dessa 

antaganden kan erkännas aldrig vara uppfyllda, men modellens resultat har visat sig vara godkända 

vilket gör att antagandena får anses vara en god approximation av verkligheten. De antaganden som 

gäller är följande: 

• Investerare söker avkastning i förhållande till risk genom effektiva portföljer, alltså låg 

volatilitet med hög avkastning 

• Varken skatter eller transaktionskostnader antas finnas, samtidigt som marknaden alltid är 

likvid. 

                                                             

66 Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, 2007 
67 Bodie, Kane, Marcus, 2008, sid. 293 ff 
68

 Brealey et al., 2006, sid. 188-191  
69

 Brealey et al., 2006, sid. 167-171 
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• Alla investerare förutspår den förväntande avkastningen, volatiliteten samt korrelationen 

mellan tillgångar är lika. 

• Alla investerare kan utan begränsningar låna eller sätta in pengar till riskfri ränta.70  

Utifrån antagandet att alla investerare är rationella, vilket diskuteras senare i detta kapitel, ligger det 

i allas intresse att maximera sin avkastning i förhållande till tagen risk. Alla investerare bör således 

välja de tillgångar som ger högst avkastning i förhållande till den risk investeraren vill utsätta sig för 

och skapa en portfölj. I en marknad med full konkurrens, som modellen förutsätter, varierar därför 

den förväntade riskpremien med beta. Det uppstår alltså ett linjärt samband mellan beta och 

riskpremien där marknadsportföljen har beta ett och riskpremien . Enkelt förklarat betyder 

detta att ju högre marknadsrisk (β) investeraren är villig att ta, ju högre kompensation i form av 

avkastning vill denna ha. Detta samband kan illustreras med den så kallade Security Market Line 

(SML) i Figur 3.   

 

Figur 3. Security Market Line, källa: Brealey et al., 2006, Egen bearbetning 

Den rationella investeraren placerar, beroende på önskad risknivå, en del i marknadsportföljen och 

en del i den riskfria tillgången. Möjligheten finns även, som antagandena upplyser om, att belåna 

portföljen vilket gör det möjligt att placera sig på en punkt till höger om marknadsportföljen. Om 

någon tillgång skulle befinna sig över eller under SML skulle marknaden justera detta antingen 

genom att köpa eller blanka tillgången. På en konkurrensutsatt marknad uppstår dock inte detta 

vilket skulle medföra att alla tillgångar ligger längs med SML.71 

 

                                                             

70 Markowitz, H M., 2005, “Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?”, Financial Analysts 
Journal; Sep/Oct2005, Vol. 61 Issue 5, p17-30, 14p, 4 charts, 5 graphs 

71 Brealey et al., 2006, sid. 187-191 
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Marknadsportföljen, som ovan diskuterats, får genom diversifiering den effekt att den unika risken 

försvinner. Kvar blir endast marknadsrisken för portföljen och marknaden kompenserar investeraren 

för detta ytterligare risktagande genom beta som hävstång vilket formel 10 visar.   

3.4.1. Kritik mot CAPM 

De antaganden som görs för att CAPM ska kunna tillämpas i verkligheten är, som ni förstår, inte 

realistiska. Genom att bara ytligt studera de antaganden som görs inser man att de inte är uppfyllda. 

Mycket kritik och motbevis mot CAPM har framförts och kommer säkerligen fortsätta att framföras. 

Av de mest kända kritikerna ingår Harry M. Markowitz (2005) som i sin artikel ”Market Efficiency: A 

Theoretical Distinction and So What?” kritiserar antagandena i CAPM och dess reliabilitet i 

verkligheten. Även Fama och French har ett flertal gångar framfört kritik mot CAPM:s förmåga att 

användas som prognosmodell. De flesta kritikerna anser dock att modellen, trots sina antaganden, 

uppnår sitt syfte. Trots kritiken är CAPM den mest förekommande modellen på den svenska 

marknaden när det gäller att fastställa avkastningskrav för aktieinvesteringar72. 

3.5. Rating 

En anledning till att det finns rating och företag som genomför rating är diskussionen om den 

effektiva marknaden. Alla investerare har samma information och kan tolka den på samma sätt. 

Rating ska underlätta för privata placerare att fatta korrekta beslut utan att vara experter. Att skaffa 

sig kunskap om all nödvändig information och sedan tolka den är ett komplicerat arbete som skulle 

ta oprofessionella aktörer mycket lång tid.73  

3.5.1. Skalor 

Skalor används för att kunna jämföra olika företeelser med varandra och i denna studie är skalorna 

centrala när aktörerna presenterar en fonds risk. Graderingen skall göra det lättare för konsumenten 

att avgöra huruvida de relaterar till, betygsätter, eller uppfattar riskfenomenet. Skalorna innebär 

oftast att respondenten får välja mellan ett antal siffror.74 

 

                                                             

72 Öhrling PriceWaterHouseCoopers, 2007 
73 Uebersax JS., Likert scales: dispelling the confusion. Statistical Methods for Rater Agreement website. 2006. 

Available at: http://ourworld.compuserve.com/homepages/jsuebersax/likert2.htm. 2008-02-20 
74 Dawes, J., 2008, “Do data characteristics change according to the number of scale points used? An 

experiment using 5-point, 7-point and 10-point scales.” International Journal of Market Research Vol. 50 
Issue 1 (2008) p 61-77 
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Vilken typ av skala som används påverkar beskådaren och det finns möjlighet att styra beskådaren 

beroende på vad designern vill få fram. Vanligt förekommande är Likert-skalor. En Likert-skala är en 

skala som gör att den person som ska välja har fler än ett alternativ att välja emellan och att ett 

påstående är graderat med en siffra. Alternativen är fasta och graderas från 1 som är lägst och uppåt, 

där den högsta siffran står för att besvararen antingen håller med till fullo, alternativt att något anses 

som det sämsta utfallet. I fallet med riskrating överförs skalan till att 1 representerar lägst risk och 

den högsta siffran störst risk. Likert-skalan skall underlätta och skall bidra till att ett standardiserat 

mätinstrument är möjlig att använda.75  

 

Antalet steg som en skala innehåller påverkar betraktaren. Oberoende om skalan innehåller 5, 7 eller 

10 steg väljer beskådaren ett tal nära medel om den får välja fritt. Detta kom fram efter att ett försök 

gjordes för att kunna jämföra de olika skalalternativen där alla svar skalades om till en 10-gradig 

skala.76 Dawes påpekar att när skalor med 5 respektive 7 steg används så är trovärdighet och validitet 

höga. Undersökningar har enligt författaren gjorts för att se om 10-gradiga skalor skulle öka 

validiteten och trovärdigheten, men detta kunde inte påvisas.77   

  

Hur skalorna uppfattas är beroende av hur många graderingar som används. Ett exempel på detta är 

en skala där endast de graderingar som överstiger medeltalet kan uppfattas som bra. På en fem-

gradig skala är 4 och 5 att uppfattas som bra och rimligtvis vara det som väljs. Görs denna skala om 

till en tio-gradig skala innebär detta ett medeltal på 8,9/10. Om man på samma sätt tar ett medeltal 

av de siffror som anses bättre än medel på en sju-gradig skala blir detta 8,5/10. Den tio-gradiga 

skalans medeltal blir 8/10. Slutsatsen av detta är att om medeltalen jämförs så får den skala som har 

minst antal steg det högsta genomsnittet när något skall betygsättas. Större möjligheter till att 

precisera sina val leder till en större spridning av data, vilket i sin tur har en högre varians och 

standardavvikelse som följd. En skala med färre steg medför således till att beskådaren tenderar till 

att sätta ett högre betyg än vad den skulle gjort i det fall en mer precis skala fanns att tillgå. 

Ytterligare ett exempel på det är att om en kund som väger mellan att gradera en trea eller fyra 

                                                             

75 Uebersax JS., Likert scales: dispelling the confusion. Statistical Methods for Rater Agreement website. 2006. 
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76 Dawes, J., 2008, “Do data characteristics change according to the number of scale points used? An 
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sätter en fyra på en fem-gradig skala. Hade det istället varit en 10-gradig skala är det mer troligt att 

samma kund graderat motsvarande fråga med en sjua.78 

3.5.2. Färgskalor 

Färger skapar ett snabbt avtryck och är en stor del i ett första intryck. Färgsättning används ofta för 

att förtydliga, framhäva eller förklara olika ting. Upplevelsen av något förstärks genom att addera 

olika färgeffekter men detta kan även ha en motsatt effekt. Är inte färgsättningen konstant inom ett 

område blir mottagaren ofta förvirrad. Användandet av färger måste ha god läslighet därför ska:  

• färger med goda kontraster till omgivningen användas 

• tydliga skillnader mellan färgerna finnas 

• färgerna anpassas till formen på illustrationen 

Genom att genomföra ovanstående faktorer ska illustratören hjälpa läsaren att lyfta fram: 

• skillnader och likheter 

• information  

När färger används i illustrativt syfte måste antalet färger vara begränsade och innebörden måste 

vara beskriven.  Antalet färger på en bild eller illustration ska helst inte överstiga fyra till sex stycken. 

Är inte detta uppfyllt kan påföljden bli att färgsättningen är distraherande, uttröttande eller 

uppretande, vilket medför en negativ effekt.79  

 

Färger är ofta sammankopplade med känslor eller uttryck. Rött, orange och gult associeras ofta som 

varma och aktiva färger medan violett, blått och blågrönt förknippas som kalla och passiva. Blått 

representerar ofta sanning och ärlighet medan vitt står för oskyldighet och svart för mörker och 

ondska. Dock ska tilläggas att färger inte har samma betydelser i olika samhällen och kulturer.80   

 

I vardagen associeras färger till händelser som vi dagligen utsätts för. Till exempel vid trafikljus, rött 

betyder stanna och grönt kör. Detta gäller även vid skyltar där färger kombineras med formgivning 

för att uppnå önskad effekt. Det ska även tilläggas att färger har en universell kopplig till olika ting. 

Exempelvis grönt förknippas ofta med naturen och blått med vatten. Anledningen till att dessa färger 

kombineras så som vi uppfattar dem i vardagen är att människan tar till sig dem på olika sätt. Detta 
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har testats fram genom uppmärksamhetsvärde på färgerna. Dessa färgkoder har numera blivit 

internationellt erkända att underlätta för människan så att denne lättare ska associera till ”rätt” 

avsikt med färgsättningen.81  

3.6. Rationalitet och informationsasymmetri 

När ett investeringsbeslut ska fattas är det många faktorer som måste tas i anspråk. De flesta 

faktorerna kan behandlas genom att studera finansieringsteori, modeller och andra kända teorier. 

Två saker som ofta antas inom dessa områden är 1) alla investerare tar rationella beslut och 2) alla 

investerare är objektiva och opartiska i sin tro om framtiden.82  

3.6.1. The Economic Man  

Beslutsgången för den rationelle människan, ”the Economic Man”, är en process i flera steg vilket 

Figur 4 illustrerar. Först så tar den reda på de olika alternativen som finns tillgängliga. Nästa steg är 

att objektivt värdera och jämföra de olika alternativen. Tredje handlingen är valet av alternativ och 

sist sker utvärdering av det valda alternativet.83 

 

Figur 4. Beslutsprocess, källa: MacCrimmon, 1986, Egen bearbetning 

Forskning som motsätter sig detta har visat på att rationalitet och investeringar inte vanligtvis går 

hand i hand. De flesta investerarna väljer en lägre förväntad avkastning och en investering med lägre 

risk istället för att ta en stor risk med möjlighet till högre avkastning. I de flesta fall så innebär en 

högre risk en högre avkastningspotential.84 Rationella investerare försöker maximera avkastningen 

samtidigt som de vill minimera risken. Hur lätt är det då att vara rationell? Har en investerare lyckats 

erhålla en bra avkastning under en tid leder detta ofta till att självkänslan och tron på sitt eget 

kunnande går upp trots att i själva verket hela marknaden har gjort samma avkastning. Denna 

övertro speglar sig sedan i de kommande investeringar som genomförs. En investerare som tror på 
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sig själv och sina idéer om placeringar är oftast inte rationella i sitt tänkande angående risk. De har 

allt som oftast högre risk i sina investeringar än vad de tror. Risktagandet varierar dock mellan olika 

grupper där ensamstående män är den grupp som tar mest risk i sina investeringar och 

ensamstående kvinnor minst vilket Figur 5 ska visa.85 

 

Figur 5. Riskpyramid, källa: Nofsingers undersökning, Egen figur 

3.6.2. The Administrative Man 

Den klassiska rationalitetsmodellen är enligt nobelpristagaren Herbert A. Simon (1976) ej existerande 

i verkligheten och därför mycket enkel att kritisera. Bland annat så pekar han på att det i stort sett är 

omöjligt för en människa att objektivt kunna värdera alla alternativ som finns. Simons opponering 

gentemot teorin om den rationella människan är ”the Administrative Man” som bygger på en 

verklighetsbild innehållande begränsningar vad gällande valmöjligheter. Simons teorier om ”the 

Administrative Man” innebär i första hand ett försök i att förmedla hur beslut tas. Att förkasta hela 

idén om rationalitet är fel, istället menar Simon att ett visst inslag av rationalitet måste finnas som 

utgångspunkt. ”The Administrative Man” söker efter alternativ som är tillräckligt bra, 

tillfredsställande, till skillnad mot den rationelle människan som söker efter det mest 

nyttomaximerande alternativet. De val som den administrative människan gör grundläggs på de fakta 

som den anser relevanta och viktiga, med utgångspunkt från en enklare modell jämfört med den ”the 

Economic Man”. Beslutsprocessen innehåller beslutsval mellan flertalet alternativ som alla är 

tillfredsställande, endast i undantagsfall är nyttomaximering en beslutsgrundande faktor.86 

3.6.3. Garbage Can  

Teorin om ”Garbage Can” utvecklades av Cohen et al. (1972) och är även den en kritisering av ”the 

Economic Man”. När utfallen av ett flertal alternativ är förknippade med hög grad av osäkerhet 

utlöses ett beteende som är långt ifrån det rationella tankesätt som ”the Economic Man” utgår ifrån. 
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Istället för att värdera alternativen objektivt tas ett beslut utan att en personlig rangordning 

genomförs. Ett enkelt sätt att illustrera var namnet till modellen kommer ifrån kan exemplifieras 

genom att tänka sig att alla disponibla val som finns tillgängliga är innehållet i en soptunna. Det 

slutgiltiga beslutet blir alltså beroende på vad som kastats (vilka val som i förväg identifierats) i den.87 

Problem, lösningar, deltagare, valmöjligheter är de grundläggande ingredienserna som ingår i 

modellen där strömmar av ovan nämnda faktorer bidrar till det slutgiltiga beslutet. 

3.6.4. Riskaversion 

Hur människan tolkar risk beror till stor del på i vilket sammanhang den presenteras.  Riskaversion 

ses tydligast hos placeraren när den står inför ett val av olika risker. Om exempelvis en placerare fick 

välja mellan investering X med en risk 50 och investering Y med risk 75 leder det till att den riskaverta 

investeraren väljer investering X. Skulle istället investering X jämföras med Z som har risk 25 så ter sig 

X med risken 50 som den riskfyllda investeringen, varför samma riskaverta investerare i detta fall 

skulle välja investering Z. I det sistnämnda fallet, X kontra Z, tenderar investeraren till att bli 

riskälskare om investering X väljs och i det första fallet riskavert, trots att investering X väljs i båda 

fallen.88  

 

Riskvillighet baseras även på vilken finansiell situation som investeraren befinner sig i där faktorer 

som rikedom och villighet till att äga investeringar med hög risk spelar in. En ökad rikedom ger 

placeraren större vilja att ta risk beroende på att det finns en större möjlighet till ”stötdämpning” om 

utfallet skulle vara negativt. Dock medför negativ avkastning en gradvis mindre ”stötdämpare”. 

Motpolen till detta är utfall med positiv avkastning samt avkastning högre än väntat vilket leder till 

att placeraren tenderar till att bli mer riskvillig. Riskvillighet och riskaversion är dock överskuggade av 

förlustaversion som ter sig än värre för investeraren.89 

3.7. Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri uppstår då en part i en relation har mer information gällande en given 

situation än den andra parten. Informationsasymmetri kan uppstå av olika anledningar, där ett 

exempel kan vara att en part avsiktligt sitter inne med information för att skapa fördelar vid 
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exempelvis beslutsfattande. Beroende på förmågan eller vanan av att hantera information kan 

asymmetri uppstå. Exempelvis förstår och tolkar professionella aktörer information snabbare än 

privata hobbyplacerare. En tredje uppkomst av informationsasymmetri är då en part, oavsiktligt, inte 

delar med sig av relevant information.90 

 

Ett problem uppstår när stora mängder information skall distribueras. Asymmetrin kan uppstå både 

genom bristande upplysning men också genom överflödig information. Genom att presentera en så 

stor mängd information så att mottagaren inte kan ta till sig den eller tillgodogöra sig de viktiga 

delarna skapar informationsasymmetri. Informationsasymmetri behöver inte nödvändigtvis vara 

negativt enbart för den mottagande parten, utan kan även vara det för den part som är 

informationsförmedlare. Genom att dela ut otillfredsställande material kan den förmedlande parten 

gå miste om affärer eller beslut som, om informationen varit bättre, varit till dennes fördel. 

Relationen och kommunikationen är allstå viktig oavsett om man är informationsgivare eller 

informationsmottagare.91  

 

Det finns dock medvetna sätt för förmedlaren av information att minska risken genom att skapa en 

försäkring mot informationsasymmetri. Som nobelpristagaren i ekonomi 2001 George A. Akerlof 

(1970) beskriver i sin artikel ”The Market for ’Lemons’” använder sig exempelvis bilhandlare av 

garantier. Detta för att skapa en trygghet för köparen då denne i de flesta fall har ett stort underläge 

gentemot bilförsäljaren gällande information om bilar i allmänhet och även specifika fordon. Några 

ytterligare försök att hantera problemet med informationsasymmetri som Akerlof (1970) nämner är 

varumärken, butikskedjor, licensiering samt olika kontraktsformer.92  
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4. Tillvägagångssätt och avgränsningar 
I detta kapitel behandlas de metodval samt de data som ligger till grund för undersökningen. Vi 

redogör även för hur dessa data bearbetats för att senare presenteras i empirikapitlet. Vidare 

diskuteras även validiteten och reliabiliteten för uppsatsen. 

4.1. Kunskapssyn 

Enligt vår uppfattning är all kunskap tillfällig och det gäller särskilt för samhällsvetenskap och 

ekonomi där verkligheten förändras i snabb takt. Forskaren måste därför hela tiden studera 

förändringar och utveckla och precisera kunskapen. För att kunskap skall uppstå måste en person 

skaffa sig information för att sedan kunna bedöma och tolka den. Först efter denna process får 

kunskap anses uppnådd.93 

 

Många teorier inom ekonomi är deduktiva och har en matematisk grund vilket gör att de går att 

härleda. Detta innebär att teorierna är sanna oberoende av betraktaren. Vår undersökning har 

inneburit att vi studerat fenomenet riskrating under en viss tidsperiod vilket får anses ligga närmare 

den induktiva ansatsen. Utfallet av vår studie där vi utgår från matematiska deduktiva metoder 

kombinerat med den studerade verkligheten har mynnat ut i en form av abduktion. Abduktion får ses 

som ett samspel mellan de båda extremiteterna induktion och deduktion.  

 

Figur 6. Forskningsansats, Egen figur  

Som utgångspunkt består denna uppsats av existerande finansiella teorier och har som mål att 

besvara de frågeställningar författarna har valt. De teorier som idag är allmänt vedertagna inom den 

finansiella marknaden är teorier som varit använda sedan senare halvan av 1900-talet och har under 

denna tidsperiod nyttjats och även varit föremål för prövningar. Att endast påstå att vi som forskare 
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utgått från en enda ansats kan ses som snävt, istället har vi praktiserat en kombination där det 

kombinerats från hela skalan vad gäller de tidigare nämnda ansatserna. Det som forskarna härmed 

presenterar kan sägas vara en utvärderingsstudie med både deduktiva och induktiva inslag. 

 

Under framställandet av denna uppsats har författarna jobbat att utifrån relevanta teorier ta fram 

utreda och avgöra lämpligt empiriinnehåll. De insikter och den kunskap vi sedan tidigare hade hjälpte 

oss att bestämma vilka teorier som skulle inkluderas. Figur 6 speglar det mönster vi har arbetat 

utefter. Den erfarenhet och kunskap vi tillgodogjorde oss som forskare vid valet av teorierna hjälpte 

oss vid intervjuerna, observationerna och sammanställningarna av den aktuella empirin. Detta 

mynnade sedan ut i uppsatsens slutsats.94   

 

Figur 7. Vår uppsatsprocess, Egen figur 

Objektivitet är av största vikt för forskningen. Vi har under hela perioden för uppsatsen haft som mål 

att vara objektiva. Vår objektiva strävan stärks i och med att vi baserat vår empiri på fakta och 

faktiskt tillvägagångssätt, och inte på gissningar eller prognoser. Dessutom är många av de finansiella 

modellerna vi har valt att använda och presentera deduktiva i sin karaktär. Att vi dessutom 

intervjuade de fyra största bankerna i Sverige anser vi bidra till att objektiviteten ökar. Ett viktigt 

inslag som har varit en av grundpelarna för vårt uppsatsskrivande är att inte ha några förutfattade 

meningar. 

4.2. Tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för vår uppsats var att granska de största aktörerna och vilken information som de 

presenterade. Vi har gjort en skrivbordsundersökning baserad på information från andrahandskällor 

såsom tryckt material och hemsidor. Detta kompletterades därefter med intervjuer för att få mer 

ingående information om hur varje specifik bank går tillväga.  
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Utifrån en förstudie av kapitalmarknadens aktörer formulerade vi våra problemfrågor och det 

arbetssyfte vi i fortsättningen skulle jobba efter. Det inledande skedet av empiriinsamling bestod av 

sammanställning av den information som fanns tillgänglig på aktörernas hemsidor. Denna 

information studerades sedan noggrant för att fungera som underlag till vidare intervjufrågor, och på 

ett mer tillförlitligt sätt underbygga våra undersökningsfrågor. Intervjufrågorna ställdes sedan till 

representanter för de fyra storbankerna i form av telefonintervjuer där svaren bidrog till att vår 

empiri blev mer fullständig.   

4.2.1. Avgränsningar 

Undersökningen avgränsar sig till att studera riskratingen genomförd av de svenska storbankerna 

Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Anledningen till att vi koncentrerar oss på dessa aktörer 

är att de står för förvaltningen av 65,7 procent av alla svenskars fondkapital. För att erhålla ett 

bredare perspektiv jämförde vi de enskilda bankerna mot Morningstars och PPM:s rating av de olika 

fondernas risk. Dessa två aktörer kontaktades dock inte för personliga intervjuer då de endast 

tillhandahåller fonder och inte själva sköter förvaltningen eller administrationen. Istället kontaktades 

de via e-mail när frågor angående deras presenterade information uppstod. 

 

De fonder som tas upp i denna uppsats är de som konsumenten kan köpa genom bank, PPM eller 

annan mäklare. Vi kommer inte att behandla specialfonder närmare, exempelvis hedgefonder, då 

reglerna för dessa medför stora svårigheter i jämförbarhet.  

4.3. Sekundärdata 

Utifrån vårt syfte att jämföra de olika aktörerna på kapitalmarknaden och den information de 

kommunicerar gentemot kund blir förfarandet att analysera sekundärdata självklart. 

 

De data som vi samlade in och presenterar i denna uppsats är offentlig/publik vilket är ett krav för att 

återanvända denna. Något mycket viktigt som Saunders et al. (2007) tar upp är att data finns 

tillgängligt för författarna att få tag i. Genom att formulera problemfrågor där data finns att tillgå 

undanröjer författare hinder längre fram i forskningsprocessen i form av databortfall eller saknad av 

data.95 Författarna anser att denna undersökning inte hade några större problem med 
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tillgängligheten av data. Redan innan uppsatsen startade hade underlag på vilken data som fanns 

tillgänglig undersökts.  

 

Inom ramen för sekundärdata inkluderas både rådata i form av exempelvis siffror, samt 

sammanfattat material som författarna själva samlat in. Saunders et al. (2007) delar upp 

sekundärdata i tre kategorier, Documentary, Survey samt Multiple source. Documentarydata används 

ofta i kombination med någon form av primärdata. Det är främst tryckt material från till exempel 

möten, dagböcker och notiser, men kan även vara ljudupptagningar eller bilder. Surveydata är 

information som av någon redan är insamlad och analyserad. Dessa data refererar ofta till 

undersökningar genomförda på organisationer, människor eller hushåll. Multiple sourcedata är en 

sammanfattning av data från olika källor. Den kan vara enbart baserad på Documentary eller på 

Survey, alternativt bestå av en kombination av dessa. Tidsseriestudier är ett bra exempel på Multiple 

sourcedata då forskaren samlar data från olika tidsperioder och sedan kombinerar ihop materialet till 

en slutprodukt.96 

  

De sekundärdata vi använder oss av i vår undersökning får främst anses vara av slaget Multiple 

sourcedata. Bankerna sammanställer och hämtar information om sina fondinnehav från många olika 

källor. När riskrating framställs och riskmått räknas fram används ofta historiska data från 

aktiekurser. När värdepapper inte handlas inom samma land eller börs leder detta automatiskt till att 

informationen kommer från olika håll. Dessa data väger sedan bankerna ihop för varje enskild fond, 

gör en tolkning, och utarbetar sedan informationen som konsumenten tar del av.   

 

De fördelar som sekundärdata innebär för forskaren ska överväga dess nackdelar för att denna form 

ska användas. De främsta fördelarna som denna undersökningsform medför är besparingar i form av 

kostnad och tid. Genom att använda redan befintlig data finns mer tid för exempelvis teorihantering 

och bearbetning samt analys- och slutsatsdiskussioner. Befintlig och allmän publicerad data ger också 

upphov till större objektivitet då oavsett vem som söker informationen finner samma data. Detta ger 

upphov till större möjligheter för publik granskning av arbetet. Eftersom det är publik data vi samlar 

in så uppkommer heller inga kostnader för tillgänglighet av material.  
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Vidare så är ett ofta återkommande problem gällande sekundärdata kvalitén på densamma.97 Vi 

anser dock att då informationen är avsedd för företagens kunder är det i bankernas största intresse 

att informationen är korrekt samt presenteras på ett lättförståeligt och tolkningsbart sätt.  

4.4. Primärdata 

Primärdata har samlats in via nedan nämnda intervjuer där lämpliga intervjupersoner tillfrågats. Med 

primärdata menas data som författarna själva samlar in för den aktuella forskningsuppsatsen98. I vårt 

fall är primärdatamaterialet främst inriktat på att få en bredare bild som kompletterar och fördjupar 

insamlad sekundärdata. Intervjuerna skall bidra till att undersökningen genererar en högre giltighet 

och tillförlitlighet. 

 

Med det material vi erhöll till följd av intervjuerna kunde vi verifiera det material som samlats in 

genom de tidigare studierna av de sekundära källorna. Vi fick även en bild av vad företagets åsikter 

var angående våra forskningsfrågor och utöver detta framkom såväl personliga som företagets tankar 

om exempelvis framtiden, lagregleringar och riskgradering.  

 

Primärdata är svåra att replikera då kontexten spelar stor roll för vilka svar som kommer fram under 

intervjun. Detta medför att möjligheten för någon annan att genomföra samma undersökning med 

samma resultat blir mindre, även om samma intervjupersoner tillfrågas. Detta påverkar givetvis 

reliabiliteten för vår undersökning vilket diskuteras mer utförligt nedan. 

4.4.1. Intervju 

Då vi vill beskriva hur var och en av bankerna graderar sina fonder i riskavseende och bestämmer sina 

skalor så har vi valt att göra intervjuer med en representant från vardera Swedbank Robur, SEB 

Fonder, Handelsbanken Fonder samt Nordea Fonder. 

 

Vid kvalitativa intervjuer är huvudsyftet att få fram vad var och en av respondenterna uppfattar. Den 

kvalitativa ansatsen utgår från att få information om händelser som är att sätta i samband med 

forskarens problemfrågor, och har inte som huvudmål att jämföra olika enheter. Vid kvalitativa 

undersökningar, till skillnad mot kvantitativa, så söker inte forskaren efter generalitet eller 
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konsensus, utan syftet med den kvalitativa ansatsen är istället att få inblick i hur just den specifika 

individen upplever eller uppfattar ett problem. Reliabilitet och validitet blir då enligt Trost (2005) 

malplacerat.99 Att få höra respondentens unika och personliga syn på det som är relevant för 

forskningen är vad forskaren söker och det är möjligheten till att gå in på djupet i en fråga som är den 

kvalitativa intervjuns allra största fördel. Just möjligheten att gå på djupet och att forskaren inte är 

ute efter att generalisera gör att ett stort urval av respondenter inte ovillkorligen är bättre än ett litet 

urval. Enligt Ryen (2004) finns det däremot fördelar av att intervjua ett mindre antal personer, där 

framför allt tid och ekonomi ses som huvudargumenten.100 Den kvalitativa ansatsen med intervjuer 

passar därför vår magisteruppsats bäst då det vi vill veta i den empiriska delen ej skall användas för 

generalisering. Vi vill heller inte dra några allmänna slutsatser av de svar vi får in från de 

intervjuade.101  

 

I vår magisteruppsats väljer vi att använda oss av telefonintervjuer. Fördelen med telefonintervjuer 

är att det spar tid och innebär en lägre kostnad. Telefonintervjuer är tillämpliga när det handlar om 

en relativt okomplicerad fråga, exempelvis av faktatyp.   

 

Telefonintervjuer medför det faktum att intervjuaren slipper resor samt fysiskt uppletande av 

intervjuperson vilket är mer kostnadseffektivt. Telefonintervjuer passar sig också bättre när det är 

fler än en intervjuare inblandad. Intervjuaren riskerar då inte att påverka respondenten genom 

exempelvis omformuleringar av frågor, då det är lättare att följa en fastställd mall i telefon kontra i 

ett samtal öga mot öga. En fördel med telefonintervjuer är, enligt Bell och Bryman (2003), att detta 

förfarande minskar risken för felkällor i resultaten. I en ansikte mot ansikte intervju finns en 

överhängande risk att intervjuaren påverkar respondentens svar, oftast utan att veta om det. 

Påverkansfaktorerna kan ske utan att intervjuaren själv är medveten om det och kan yppa sig i 

intervjuarens ålder, klädsel, kroppsspråk och även klass. Detta kan i sin tur medföra att respondenten 

svarar på frågor på ett sätt den tror att intervjuaren vill höra. Vinsten med telefonintervjuer är då 

istället att den distans det ändå innebär att prata med någon i telefon kan leda till att dessa 

bieffekter till stor del undanröjs.102 
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Nackdelarna med telefonintervju är att den som intervjuar inte kan se respondenten. Detta leder till 

att intervjuaren missar ickeverbal kommunikation, vilket kan vara nog så viktigt vid en intervju. Vid 

en personlig intervju kan intervjuaren notera exempelvis ansiktsuttryck eller andra företeelser och 

dessa tecken kan förstärka, alternativt ogiltigförklara vad respondenten uttrycker. Möjligheten att 

visa bilder och diagram försvinner dessutom vid en telefonintervju, dock finns möjligheten att i 

förväg skicka dessa så att respondenten kan ge respons på dem.103  

 

Då vi inledde vår forskning med ett tydligt fokus istället för ett allmänt så passar sig, enligt Bell och 

Bryman (2003), användande av semistrukturerade intervjuer. Detta intervjuangreppssätt passar sig 

när specifika frågeställningar angrips och lämpar sig väl när undersökningen kräver en viss grad av 

struktur.104 

4.4.2. Praktiskt genomförande av intervjuer 

När urvalet av intervjupersoner skulle göras hade vi mindre kunskap om vilka personer vi skulle 

efterfråga och vilken position lämpliga respondenter skulle inneha. När det rör sig om riskrating och 

konstruktion av skalor finns det ingen position inom företagen som enbart jobbar med dessa frågor. 

För att nå personer med den kunskap vi efterfrågade kontaktade vi i första steget respektive banks 

kundtjänst som hänvisade oss vidare. Detta tillvägagångssätt anser vi vara det mest tidseffektiva 

samtidigt som företaget själva fick avgöra vem som kunde besvara våra frågor och ur en aspekt som 

är mycket viktig, vem som ville. Företagens organisationer ser även olika ut vilket har till följd att 

personer med samma position eller arbetsområde inte återfinns i de undersökta företagen. 

 

Positionerna för våra intervjupersoner, som återges löpande i kapitel 5, skiljer sig åt vilket medför att 

arbetsuppgifterna och därmed kunskaper och erfarenheter mellan respondenterna varierar. Detta är 

givetvis ett problem, men för att kunna förbereda våra respondenter så fick de innan intervjutillfället 

frågorna skickade till sig.  Anledningen till detta var att vi skulle få in än mer tillförlitliga svar samt att 

de intervjuade skulle kunna få tag i information på eget håll om det var frågor som de inte hade 

tillräcklig kunskap inom. Detta förfarande bidrog även till att den intervjuade i god tid kunde 

förbereda sig och därmed svara på frågorna utifrån företagets syn. Om de inte i förväg fått frågorna 

är risken att svaren tenderar till att bli mer subjektiva. Våra respondenter blev i ett tidigt stadium 

informerade om att intervjun var frivillig och att de hade möjlighet till att vara personligen anonyma. 
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Dock informerade vi att vi skulle använda bankens namn då ett av våra mål med denna 

magisteruppsats är att jämföra de olika bankerna med varandra.105 

 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer där vi som forskare hade en intervjuguide, en lista över 

specifika ämnen som skulle beröras, som utgångspunkt. Trots att forskaren har en intervjuguide att 

utgå ifrån så har respondenten fortfarande möjligheter att utforma sina svar då det inte handlar om 

några fasta svarsalternativ utan de frågor som ställs är av en öppen karaktär, detta bidrar till att 

risken för bias* minskar. Ytterligare en fördel med intervjuguiden är att intervjuaren inte strikt 

behöver hålla sig till den i förväg bestämda frågeordningen, utan har möjlighet att ställa frågor i 

annan ordning, samt möjlighet till att addera andra frågor om dessa anknyter till vad informanten 

tidigare har sagt.106 

 

Vid utformningen av intervjuguiden är det viktigt att frågorna som behandlas skall gå att analysera i 

efterhand och att forskaren i förväg tänkt ut vad som är oklart och som den vill ha svar på. 

Intervjuguiden kan ses som en minneslista över frågorna som ska ställas och dessa frågor ska vara 

noga genomtänkta, Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar? Frågorna 

skall därför täcka de områden forskaren vill veta mer om och utformas därför utifrån dennes 

synvinkel. Med detta som utgångspunkt är det viktigt att dessa frågor formuleras på ett sätt så att de 

svarar på uppsatsens frågeställningar. Ledande frågor skall undvikas för att få så pass öppna och 

objektiva svar som möjligt. En förutsättning för objektiva svar är också att frågorna ställs med ett 

språk som respondenten förstår så att inte misstolkningar färgar av sig på svaren.107 

 

Vid intervjutillfället är lyhördhet av vikt då intressanta underfrågor kan komma att dyka upp under 

samtalet. Underfrågor som inte ingår i guiden för ursprungsintervjun kan då ställas för att få fler 

nyanser av ämnet. De frågor som kan ingå är bland andra följande: 

Inledande frågor Preciserande frågor Strukturerade frågor 

Uppföljningsfrågor Direkta frågor Tystnad 

Sonderingsfrågor Indirekta frågor Tolkande frågor108 

Tabell 1. Frågeguide, källa: Bell & Bryman (2003) 
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Under intervjun är det bra att variera mellan dessa olika typer av frågor för att det ska bli ett 

dynamiskt och givande samtal för båda parter.109 

 

Våra intervjuer spelades in för att underlätta återgivningen av den information respondenten gav. 

Fördelen med att spela in intervjuer kommer av att intervjuaren mer i detalj och genom citat lättare 

kan återskapa den bild som respondenten vill ge. Samtidigt är det mycket svårt att utan inspelning 

komma ihåg och uppfatta allt som sägs under en intervju. Givetvis frågade vi intervjupersonerna 

innan intervjun om vi fick tillåtelse att spela in samtalet.110 

 

Efter varje intervju skedde transkribering. Vi försökte att så noggrant som möjligt återge 

informationen på inspelningen för att inte missa viktiga faktorer som tvekanden, pauser och 

osäkerhet i rösten. Att transkribera intervjuer är en tidskrävande process och vi försökte genomföra 

detta så snart inpå som möjligt för att kunna återge informationen med intervjun färskt i minnet.111  

4.4.3. Behandling av metodproblem 

De nackdelar som finns förenade med att använda sig av telefonintervjuer är lierade med att 

intervjuaren inte befinner sig på samma fysiska plats som sin respondent. Vi som forskare anser inte 

att det faktum att vi går miste om den ickeverbala kommunikationen har någon påtaglig inverkan på 

våra slutsatser. Detta eftersom vårt mål med intervjuerna var att komplettera och verifiera den bild 

som vi skapat oss genom att ha frågor som var faktabaserade. I och med detta så anser vi att det inte 

påverkat uppsatsen nämnvärt med telefonintervjuer kontra ansikte mot ansikte intervjuer. En annan 

nackdel med telefonintervjuer är att det inte finns samma möjligheter att visuellt visa saker och ting, 

men såväl före som efter intervjuernas genomförande känner vi att detta inte har varit något 

problem som upplevts som angeläget. 

 

Ett problem som dock inte har att göra med att vi använde oss av telefonintervjuer, är att de 

intervjuade personerna hade olika kunskapsnivåer vad gällande vårt breda intervjuområde. Men som 

nämnts ovan så försökte vi råda bot på detta genom att förbereda intervjupersonerna med frågorna i 

förväg så att de på detta sätt hade möjligheten att ta reda på svar till våra frågor. 
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4.5. Trovärdighet och generaliserbarhet 

Det finns mycket tryckt information om teorier, formler och riskmått som används på den finansiella 

marknaden. För att belysa den bredd som finns inom området har vi valt att i vårt teorikapitel 

använda oss av många olika källor. Det finns åtskilliga böcker som behandlar alla, eller näst intill, 

teorier denna uppsats bygger på men för att öka trovärdigheten refererar vi genomgående till olika 

källor. Vi anser det vara en form av triangulering112.     

4.5.1. Reliabilitet 

Hur trovärdig är uppsatsen, skulle samma resultat uppnås om samma undersökning upprepas igen? 

Spelade slumpen eller andra tillfälliga händelser in på resultatet eller är det ett trovärdigt och 

tillförlitligt resultat forskarna har kommit fram till? Dessa är huvudfrågorna vad gäller reliabilitet. 

Reliabilitet är främst förknippad med kvantitativa undersökningar där forskaren särskilt är 

intresserad av att urskilja om ett mått är instabilt eller inte. I kvalitativa studier blir reliabiliteten en 

aning svårare att hantera då ett, eller ett fåtal fall, knappast är tillräckligt representativa för att 

slutsatserna därefter skall kunnas tillämpas i andra fall. För att ändå kunna använda sig av begreppet 

läggs en mindre vikt på själva mätningsförfarandet. Fokus flyttas istället till att försöka överföra 

reliabilitet och validitet till alternativa termer som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet. Reliabiliteten kan då hänföras till aspekter såsom om forskarna har tolkat den 

insamlade information korrekt och objektivt och utifrån det dragit slutsatser som kan anses vara 

korrekta för det specifika fallet.113 

4.5.2. Validitet 

Mäter forskaren det den har för avsikt att mäta? Då validitet är tätt förknippat med mätning anser 

Bryman och Bell (2003) att även validiteten har en väsentligt mindre betydelse i den kvalitativa 

uppsatsen kontra den kvantitativa. Att generalisera ett resultat som är baserat enkom på ett fåtal fall 

eller ett begränsat urval ter sig alltså mindre viktigt i det kvalitativa forskningssammanhanget. 

Mätningsprocessen är inte det fundamentala varför det fokuseras tyngre på faktorer såsom att det 

ska finnas en god likformighet mellan den teori som forskaren utarbetat och de observationer som 

görs av densamme.114 
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Figur 8. Förståelse för validitet och reliabilitet, källa: Blumberg et al., 2005, sid 384. Egen bearbetning.  

I Figur 8 försöker vi illustrera vad som menas med reliabilitet och validitet. Piltavlorna får 

exemplifiera de undersökningsfrågor som forskaren avser att undersöka. Är validiteten och 

reliabiliteten hög, se rutan uppe till vänster, lyckas forskaren med hög precision besvara det område 

som avses. 

4.5.3. Undersökningens reliabilitet och validitet 

Då validiteten skall bekräfta att forskaren mäter det den tror sig mäta anser vi som forskare att vi 

haft strävan efter, och lyckats med, att ta fram slutsatser som kan sättas i en nära kontext till de 

undersökningsfrågor som är aktuella i denna uppsats. De teoretiska källor vi valt att använda oss av 

är ekonomiska teorier som varit tillgängliga för användande i decennier, varav flera har tilldelats 

Nobelpris, varför vi anser att tillförlitligheten gällande dessa är hög.  

 

Diskussionen gällande trovärdighet för vårt sekundära datamaterial kan inledas med att materialet vi 

undersökt är av intresse för ett stort antal individer. Att från aktörernas sida presentera material som 

inte vore sant eller förse kunderna med felaktig eller dåligt uppdaterad information vore som att 

hugga sig själva i foten. Trovärdigheten bör således vara hög på de data vi insamlat via denna metod. 

Dock gör aktörerna på kapitalmarknaden en tolkning av insamlad information genom diverse 

statistiska och finansiella beräkningsmått. Dessa mått är dock standardiserade vilka därefter 

kommuniceras utåt. Vårt syfte är inte att dra nya slutsatser från dessa data utan att jämföra 
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informationen mellan aktörerna och beskriva hur var och en går till väga vid framställningen av 

riskrating.  

 

Användandet av en intervjuguide med förutbestämda frågor bidrog till att alla respondenter fick 

samma frågor som utgångspunkt. Vi försökte med detta få fram information som var likvärdig och 

jämförbar bankerna emellan. För att öka tillförlitligheten vad gäller den insamlade empirin har vi 

efter varje intervju kontaktat respektive respondent. Vi skickade ut en sammanställning av 

intervjuerna där respondenten fick ta ställning till huruvida det vi uppfattat var det korrekta. Vi ville 

med detta få en accept från intervjupersonen att vi hade tolkat informationen på rätt sätt. Detta 

förfarande bidrar till ett ökat förtroende mellan forskare och respondent, men framförallt ur 

reliabilitetssynpunkt, bidrar detta till en ökad trovärdighet av forskningsresultatet115. En viktig del av 

intervjuarbetet har varit att bekräfta den information som finns i respektive banks publicerade 

material.  

 

Användande av bandspelare för inspelning av intervjuerna ger sitt till för att öka tillförlitligheten i och 

med att vi i efterhand har haft möjlighet att återgå till ett visst ämne för återlyssning och därigenom 

kunnat avgöra om våra förstahandstolkningar varit korrekta eller inte. Något som ytterligare gynnar 

trovärdigheten är att vi har haft möjlighet till att kontakta respondenterna i efterhand för att få 

kompletterande uppgifter rörande frågor, såväl nya som följdfrågor, som inte tagits upp under 

intervjutillfället. 

 

Ett problem som kan uppstå ur reliabilitetssynpunkt är att författarna är så självinvolverade i 

forskningsarbetet att utfallet inte blir begripligt för läsaren, men att textens mening för författarna är 

självklar.116 För att minska risken att detta sker har utomstående personer läst och kommenterat 

uppsatsen under uppsatsens uppförande. Denna process har bidragit till att öka läsvärdheten och 

förbättra tydligheten för läsaren. 

 

Vad gäller validiteten så anser vi att överförbarheten är begränsad då målet för oss har varit att 

studera ett fåtal aktörer mer ingående och utifrån det beskriva och förklara hur de agerar. Å andra 

sidan, den standardiserade skala vi tagit fram skall kunna vara användbar för alla de 

värdepappersinstitut som agerar inom den aktuella marknaden. 
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5. Aktörer på kapitalmarknaden  
Empiridelen i denna uppsats behandlar de aktörer som ingår i det aktuella forskningsområdet och har 

som syfte att ge läsaren en djupare inblick i hur dessa företag agerar. Inledningsvis behandlas 

Morningstar och PPM och därefter bankerna. All information i detta kapitel är antingen hämtad från 

respektive aktörs publicerade material eller från de intervjuer vi genomfört. 

 

För att exemplifiera komplexiteten gällande riskillustration kan sägas att de fyra största bankerna, 

som står för 65,7 procent eller för cirka 1 055 miljarder kronor, har fyra olika sätt att illustrera risk på. 

Därutöver har såväl Morningstar som PPM egna sätt att exemplifiera risk. Bankerna är i nämnd 

storleksordning, Swedbank Robur, SEB Fonder, Handelsbanken Fonder inkl SPP samt Nordea Fonder. 

De enskilda andelarna finns sammanställda i bilaga 9.2.117  

5.1. Morningstar Incorporation 

Sedan år 2000 har Morningstar varit en oberoende utgivare av information om fonder.  Företaget är 

internationellt med säte i USA och har förgreningar i 18 länder världen över.118 Den svenska delen av 

Morningstar tillhandahåller information om 2 600 svenska och internationella fonder. Utöver 

fondinformation tillhandahåller företaget också ett antal tjänster och produkter till investerare.119  

 

Morningstars stjärnrating av fonder grundar sig på historiska data 36 månader tillbaks i tiden. Att de 

har valt att presentera just denna tidsperiod är enligt dem, en kompromiss mellan täckning och 

stabilitet. Med täckning menar de att fler fonder får en beräkning när perioden är kort och med 

stabilitet att ju längre dataperiod man mäter, desto bättre speglas det verkliga utfallet vilket kan visa 

sig i att en hel konjunkturcykel kan fångas in.120 Avkastningen under olika tidsperioder, risk och 

kostnader är de faktorer som ligger bakom stjärnbetyget och fonderna graderas på en skala från en 

stjärna till maximalt fem stjärnor. För att kunna göra en rättvis bedömning av fonden så krävs det att 

den har funnits till i minst 36 månader och under denna tid haft samma placeringsinriktning. För att 

erhålla fem stjärnor skall fonden haft en jämn kursutveckling med låg volatilitet. Detta beräknas med 

hjälp av ett riskjusteringsmått på alla fonder i varje kategori. De bästa 10 procenten av fonderna i 
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varje kategori får de fem stjärnorna och de 10 sämsta procenten en stjärna. Morningstarratingen 

revideras varje månad varför förändringar i stjärnantal kan förändras över tid.

 

Morningstar har förutom stjärnratingen ett sätt att illustrera risk på. På grund av att Morningstar har 

många olika värdepappersbolag och fonder som de 

jämfört med bankerna i studien. Deras skala är uppbyggd i tre fält, 

riskrating är dock inte enbart begränsad till dessa tre fält utan kan variera fritt inom fälten. Alla 

intervall är relativa i förhållande till fondernas volatilitet

fonderna finns fördelade i vardera 

framställandet av varje månadsproduktion och är baserade på fördelningen hos 36

standardavvikelse av de fonder som är juridiskt registrerade i Europa. 

fonderna efter kategorier som får representera ett slags medelvärde i deras skala.

en särskild placeringsinriktning som till exempel Indien eller Sverige.

fonden in i skalan så att läsaren ser 

vilket illustreras i Figur 9. Den fond som placeras längst ut till höger på hög

inom Europa, som har haft högst volatilitet de senaste 3

Fonden

Låg
 

Morningstar Kategori™

Figur 9. Morningstars riskskala

Utöver denna riskskala finns även 36 månaders standardavvikelse angivet samt alfa och beta för 

fonden. Även information om den riskjusterade avkastningen finns i form av Sharpekvoten. 

Uppgifterna uppdateras i slutet av varje månad medför att uppgifterna alltid är aktuella.

 

Eftersom Morningstar är ett välrenommerat namn vad gäller fonder och investeringar är

troligt att investerare använder sig av denna information, som dessutom är kostnadsfri. 

Tillgängligheten och tillförlitligheten är ännu en anledning till att placerare värderar företagets 

bedömningar högt och att de väger tungt vid investering

som kanske främst privata investerare missar, är att dess rating endast ska ses som ett delverktyg vid 

                                                             

121 Jonas Lindmark, Morningstar 
122 Ibid 
123 www.morningstar.se, 2008-02-21 

Aktörer på kapitalmarknaden 

 

varje kategori får de fem stjärnorna och de 10 sämsta procenten en stjärna. Morningstarratingen 

revideras varje månad varför förändringar i stjärnantal kan förändras över tid.121 

r har förutom stjärnratingen ett sätt att illustrera risk på. På grund av att Morningstar har 

bolag och fonder som de graderar ser uppbyggnaden lite annorlunda ut 

jämfört med bankerna i studien. Deras skala är uppbyggd i tre fält, låg, medel och hög risk. Utfallet av 

riskrating är dock inte enbart begränsad till dessa tre fält utan kan variera fritt inom fälten. Alla 

är relativa i förhållande till fondernas volatilitet, korta räntefonder undantaget

vardera fält låg, medel, hög. Intervallgränserna kan flyttas vid 

framställandet av varje månadsproduktion och är baserade på fördelningen hos 36

standardavvikelse av de fonder som är juridiskt registrerade i Europa. Därefter delar Morningstar upp 

fonderna efter kategorier som får representera ett slags medelvärde i deras skala. Varje kategori har 

en särskild placeringsinriktning som till exempel Indien eller Sverige. Därpå plottas den enskilda 

så att läsaren ser fondens risk i förhållande till de övriga fonderna i samma kategori 

. Den fond som placeras längst ut till höger på hög-nivån är alltså den fond, 

som har haft högst volatilitet de senaste 36 månaderna.122 
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. Morningstars riskskala, källa: morningstar.se 

Utöver denna riskskala finns även 36 månaders standardavvikelse angivet samt alfa och beta för 

n information om den riskjusterade avkastningen finns i form av Sharpekvoten. 

Uppgifterna uppdateras i slutet av varje månad medför att uppgifterna alltid är aktuella.

Eftersom Morningstar är ett välrenommerat namn vad gäller fonder och investeringar är

troligt att investerare använder sig av denna information, som dessutom är kostnadsfri. 

Tillgängligheten och tillförlitligheten är ännu en anledning till att placerare värderar företagets 

bedömningar högt och att de väger tungt vid investeringsbeslut. Det Morningstar själva uttrycker, 

som kanske främst privata investerare missar, är att dess rating endast ska ses som ett delverktyg vid 
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varje kategori får de fem stjärnorna och de 10 sämsta procenten en stjärna. Morningstarratingen 

r har förutom stjärnratingen ett sätt att illustrera risk på. På grund av att Morningstar har 

ser uppbyggnaden lite annorlunda ut 

risk. Utfallet av 

riskrating är dock inte enbart begränsad till dessa tre fält utan kan variera fritt inom fälten. Alla 

undantaget, så att 1/3 av 

Intervallgränserna kan flyttas vid 

framställandet av varje månadsproduktion och är baserade på fördelningen hos 36-månaders 

Morningstar upp 

Varje kategori har 

plottas den enskilda 

ållande till de övriga fonderna i samma kategori 

nivån är alltså den fond, 

Utöver denna riskskala finns även 36 månaders standardavvikelse angivet samt alfa och beta för 

n information om den riskjusterade avkastningen finns i form av Sharpekvoten. 

Uppgifterna uppdateras i slutet av varje månad medför att uppgifterna alltid är aktuella.123  

Eftersom Morningstar är ett välrenommerat namn vad gäller fonder och investeringar är det således 

troligt att investerare använder sig av denna information, som dessutom är kostnadsfri. 

Tillgängligheten och tillförlitligheten är ännu en anledning till att placerare värderar företagets 

sbeslut. Det Morningstar själva uttrycker, 

som kanske främst privata investerare missar, är att dess rating endast ska ses som ett delverktyg vid 
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ett beslut. Även andra aspekter skall väga in såsom bransch, land och framförallt investerarens 

personliga syn på risk vid val av fond.124 

 

Morningstar:        Riskrating  Riskmått 

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse 

Subjektiv 

bedömning 

Riskjusterade 

mått 

Portföljteoretiska 

inslag 

Ja 36 månader Nej Ja (Sharpekvot) Ja (Alfa, Beta) 

5.2. Premiepensionsmyndigheten  

Premiepensionsmyndigheten (PPM) är den statliga myndighet som sköter förvaltningen av 

premiepensionssystemets traditionella försäkring. Deras uppdrag är att administrera den del av den 

allmänna pensionen som utgör premiepensionen. Myndigheten har också till uppgift att informera 

om pensionssystemet vilket ska möjliggöra för spararna att kunna göra långsiktiga val vad gäller 

fonder.125 

 

PPM:s sätt att uttrycka en fonds risk utgår från standardavvikelsen. Graderingen har delats in i fem 

olika klasser som kan ses i Figur 10. Måttet utgår enbart från standardavvikelsen varför faktorer 

såsom exempelvis landsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk ej har någon inverkan på 

riskklassificeringen.126 

 

Figur 10. PPM:s riskratingintervaller, källa: ppm.nu  

PPM presenterar vid den första informationen av fonden standardavvikelsen dels för de senaste tolv 

månaderna och dels för de senaste 36 månaderna. Utöver detta framgår även hur följsam fonden har 

varit mot index samt ett mått som de kallar riskjusterad avkastning, vilket återfinns i Figur 11. Om 

man läser i ordlistan som finns i anslutning till varje fond uttrycks den riskjusterade avkastningen i 

                                                             

124 www.morningstar.se, 2008-02-21 
125 https://secure.ppm.nu/OmPPM.html, 2008-02-11 
126 https://secure.ppm.nu/VadArRisk.html, 2008-02-11 
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form av Sharpekvoten. Det som inte stämmer med detta mått är att PPM uttrycker Sharpekvoten i 

procentenheter.  

 

Figur 11. PPM:s fondlista, källa: ppm.nu  

PPM tillhandahåller, utöver ovanstående upplysningar, även faktablad med mer ingående 

information om varje fond, dock utan ansvar för att informationen är korrekt. I faktabladet 

framställs, liksom ovan, information om standardavvikelsen för 36 månader, men även för de senaste 

fem åren. Här återfinns också vilket index som fonden jämförs med.  

 

PPM har även, om konsumenten loggar in på sin personliga sida, sammanställt portföljrisken genom 

viktning av standardavvikelse på aktuella innehav. En standardavvikelse på 25 är max på skalan och 

är förenat med mycket hög risk. Portföljrisken kommuniceras med hjälp av en skala som går från 

grönt till rött som Figur 12 visar. På skalan finns också en jämförelse med Premiesparfonden vilket 

ska illustrera den genomsnittliga risken för alla premiepensionssparare.  

 

Figur 12 Portföljteori PPM, källa: ppm.nu 

Fond- 

typ  Fondnamn  

Risk 

12 mån.  

Risk 

36 mån.  

Följsamhet 

mot index  

 

Fonden 12 13 0,71 

36 mån. Snitt 5 år 

  
Riskjusterad avkastning 0,1 % (0,2 %)  0,2 % (0,3 %)  

Risk 12,9 (11,8)  12,1 (11,5)  

Siffror inom parentes visar jämförelseindex 
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Utöver informationen i Figur 12 finns, i den redan nämnda ordlistan, information angående 

portföljrisk, portföljteori och hur investeraren ska tolka informationen. Vidare finns även förklarat 

hur beräkningarna för portföljen genomförts.   

 

PPM:        Riskrating  Riskmått 

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse 

Subjektiv 

bedömning 

Riskjusterade 

mått 

Portföljteoretiska 

inslag 

Ja 36 månader Nej Ja (Sharpekvot) Ja (diversifiering) 

5.3. Swedbank 

Swedbanks fondbolag Robur grundades 1967 och har idag ett stort utbud med fonder. Förutom sitt 

eget fondbolag Robur så tillhandahåller Swedbank 28 andra fondbolags utbud till sina kunder. 

Förvaltat kapital uppgår till 630 miljarder kronor och antalet fondandelsägare är 2,8 miljoner 

personer.127  

 

Den investeringsfilosofi Swedbank Robur litar till baseras på fundamental analys med aktiv 

förvaltning och en strikt uppföljning och riskkontroll.128 Vid konstruktionen av fonder utgår 

förvaltarna oftast från ett index. Förvaltarna har sedan mandat att frångå detta index för att kunna 

åstadkomma överavkastning gentemot index.  

 

När risken i en fond skall diskuteras så är den risk som väger tyngst marknadsrisk. För att begränsa 

volatiliteten gällande marknadsrisken så investerar Robur i stabila värdepapper där kreditvärdigheten 

är en viktig faktor. Detta varierar dock från fond till fond beroende på de enskilda 

fondbestämmelserna.   

 

Figur 13. Swedbanks riskskala, källa: swedbank.se  

Swedbank riskgraderar sina fonder med en numerisk skala där 1 innebär minst risk och 6 står för 

högst risk, se Figur 13.  Karl Nygren, Swedbank Robur Middle Office, förklarar under vår intervju att 

graderingen grundar sig på fondens månatliga standardavvikelse för de senaste fem åren. 

                                                             

127 http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____635.aspx 2008-02-11 
128 http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____539.aspx 2008-02-11 
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Anledningen till att månatliga avkastningar används är för att dessa anses av Robur mer stabila och 

att det minskar risken för brus*. Riskklassificeringen görs vid en fonds uppstart och utvärderas 

kontinuerligt, men enligt Nygren så är ändringar av en fonds riskklassificering relativt ovanlig. 

Bakgrunden till att ändringar sällan genomförs beror till största delen på att det är den femåriga 

tidsaspekten som ligger till grund för den. Kortsiktiga fluktuationer i standardavvikelsen, skapad av 

exempelvis en tillfällig kris, får inte så stort genomslag på graderingen som en kris som skulle hålla i 

sig i flertalet år. Om fonden inte funnits i fem år används standardavvikelsen under den tid fonden 

existerat, med förbehållet att tidsperioden överstiger två år129.   

 

Då en ny fond skall startas upp och Robur ej har tillräckligt dataunderlag eller har något specifikt 

index att beräkna risken på görs en bedömning av var standardavvikelsen skulle hamna. I dessa fall 

handlar det mer om subjektivitet och det tas i beaktning vilken typ inriktning fonden har. För att 

komplettera en sådan bedömning tittar de även på andra bolags liknande fonder för att få en 

uppfattning om riskklass. Dock påpekar Nygren att det är av stor vikt att de fonder man jämför med 

har snarlik investeringsfilosofi som den som Robur tänkt starta.  

 

Riskgraderingen skall fungera som ett jämförbart mått av risk för alla de fonder som finns att tillgå på 

Swedbanks fondtorg och skall enligt banken följa de rekommendationer som Fondbolagens 

Förenings ger, dock med möjlighet för egna undantag130. Nygren anser att företagets uppdelning 1-6 

är en lämplig uppdelning med tanke på Roburs fondutbud, det han menar är att vissa fondtyper kan 

placeras i vissa fack. Roburs riskklassificering utgår ifrån vilket segment fonden kan härledas till i 

kombination med, som tidigare nämnts, standardavvikelsen. Han ger ett exempel på att en global 

aktiefond är en typisk fyra, medan en femma på riskskalan i de flesta fall är en fond som investerar i 

en specifik region. En etta är en kort räntefond, en tvåa lång räntefond eller obligationsfond, och som 

en trea klassas en blandfond innehållande både aktier och räntepapper. Fonder med en sexa på 

Swedbanks skala är i regel koncentrerade till en viss bransch eller region där marknaden är särskilt 

volatil fortsätter Nygren. En globalfond till exempel, ligger normalt inom vissa intervall på 

standardavvikelsen vilket gör att fonden hamnar i rätt riskklass utan att några tydliga gränser finns. 

Detta sätt att urskilja fonders riskklass är mycket lik den fondtermometer som Fondspara.se 

presenterar och som återfinns i Figur 1.  

                                                             

* Med brus menas statistiska störningar i form av tillfälliga extremvärden. 
129 Swedbank Robur Fonder AB informationsbroschyr Global och Sverigefonder 
130

 http://www.swedbank.se/sst/inf/spara-och-placera/0,,195999,00.html 2008-02-08 
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På Swedbanks fondtorg finns information om risk. Informationen är 

Swedbank själva har riskgraderat fonden till. Vidare finns ingen information om vad de enskilda 

kolumnerna står för eller i vilken enhet som de anges

förkortningar.  

 

För de enskilda fonderna presenteras i

det som anges i fondlistan kommuniceras

månaderna. Vidare finns en kort förklaring för vad de olika skalorna står 

återfinns här kan anses vara förvirrande då den 

Enligt Swedbank baserar banken sina 

åren. På denna sida återfinns även up

cirkeldiagram, dock ingen kommentar om valutarisk eller landsrisk. Karl Nygren menar att 

utformningen av Swedbanks skalor skall bidra till igenkännande, tydlighet och enkelhet för kunden 

och han anser att det är av stor vikt att enhetlighet råder över hela den egna bankens fondutbud. 

 

Riskklass 

Rating  

Figur 14. Swedbanks 

Åsikter om standardiserat upplägg

På frågan angående ett standardiserat upplägg för riskrating anser Karl Nygren att 

underlätta för kunden. Att de olika storbankerna inte använder samma tidsperiod för presentation av 

standardavvikelse menar han leder till förvirring hos kunderna

jämföras. Vidare påstår han att ett 

skall vara i fokus vid framtagandet av ett sådant upplägg. Dock bör ett standardiserat upplägg ha ett 

visst inslag av flexibelt då alla fonder inte faller under samma ram. Ett nytt standardiserat 

ratingsystem skall inte bli för komplicerat heller, utan tydlighet skall prioriteras. Nygren säger att man 

skulle kunna tänka sig att blanda in fler riskmått, men å andra sidan är

kunden kan ta till sig. Han fortsätter med att säga att när något ska kommuniceras ut till ett stort 

antal kunder är det kanske bättre att ha ett enklare riskmått. Ett förslag han nämner är down

risk som är ett mått som utgår från negativa avkastningar på standardavvikelsen. Författarnas förslag 

att använda VaR anser han skulle kunna vara passande, men påpekar i samma mening att detta mått 

innebär många osäkerhetsfaktorer i modeller och antaganden. 
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nformation om risk. Informationen är dock begränsad till den 

har riskgraderat fonden till. Vidare finns ingen information om vad de enskilda 

kolumnerna står för eller i vilken enhet som de anges i. Informationen är också angiven i form av 

För de enskilda fonderna presenteras information i form av skalor vilket illustreras i Figur 

i fondlistan kommuniceras standardavvikelsen för fonden under de senaste 36 

månaderna. Vidare finns en kort förklaring för vad de olika skalorna står för. Den stjärn

återfinns här kan anses vara förvirrande då den enligt oss påminner om Morningstars 

nligt Swedbank baserar banken sina stjärngraderingar på utvecklingen av kursen de senaste tre 

åren. På denna sida återfinns även upplysning om var fonden geografiskt placerar i form av ett 

dock ingen kommentar om valutarisk eller landsrisk. Karl Nygren menar att 

utformningen av Swedbanks skalor skall bidra till igenkännande, tydlighet och enkelhet för kunden 

er att det är av stor vikt att enhetlighet råder över hela den egna bankens fondutbud. 

 

Standardavvikelse 

  

Swedbanks fondinformation, källa: swedbank.se  

Åsikter om standardiserat upplägg 

På frågan angående ett standardiserat upplägg för riskrating anser Karl Nygren att 

underlätta för kunden. Att de olika storbankerna inte använder samma tidsperiod för presentation av 

standardavvikelse menar han leder till förvirring hos kunderna när fonder från olika bolag skall 

ett standardiserat upplägg måste ha tydliga riktlinjer och att kunden 

skall vara i fokus vid framtagandet av ett sådant upplägg. Dock bör ett standardiserat upplägg ha ett 

lexibelt då alla fonder inte faller under samma ram. Ett nytt standardiserat 

ratingsystem skall inte bli för komplicerat heller, utan tydlighet skall prioriteras. Nygren säger att man 

skulle kunna tänka sig att blanda in fler riskmått, men å andra sidan är frågan om hur mycket som 

kunden kan ta till sig. Han fortsätter med att säga att när något ska kommuniceras ut till ett stort 

antal kunder är det kanske bättre att ha ett enklare riskmått. Ett förslag han nämner är down

från negativa avkastningar på standardavvikelsen. Författarnas förslag 

att använda VaR anser han skulle kunna vara passande, men påpekar i samma mening att detta mått 

innebär många osäkerhetsfaktorer i modeller och antaganden.  
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begränsad till den siffra 

har riskgraderat fonden till. Vidare finns ingen information om vad de enskilda 

. Informationen är också angiven i form av 

Figur 14. Utöver 

standardavvikelsen för fonden under de senaste 36 

stjärnrating som 

Morningstars stjärnrating. 

graderingar på utvecklingen av kursen de senaste tre 

plysning om var fonden geografiskt placerar i form av ett 

dock ingen kommentar om valutarisk eller landsrisk. Karl Nygren menar att 

utformningen av Swedbanks skalor skall bidra till igenkännande, tydlighet och enkelhet för kunden 

er att det är av stor vikt att enhetlighet råder över hela den egna bankens fondutbud.  

18,40% 

  

På frågan angående ett standardiserat upplägg för riskrating anser Karl Nygren att det skulle 

underlätta för kunden. Att de olika storbankerna inte använder samma tidsperiod för presentation av 

när fonder från olika bolag skall 

standardiserat upplägg måste ha tydliga riktlinjer och att kunden 

skall vara i fokus vid framtagandet av ett sådant upplägg. Dock bör ett standardiserat upplägg ha ett 

lexibelt då alla fonder inte faller under samma ram. Ett nytt standardiserat 

ratingsystem skall inte bli för komplicerat heller, utan tydlighet skall prioriteras. Nygren säger att man 

frågan om hur mycket som 

kunden kan ta till sig. Han fortsätter med att säga att när något ska kommuniceras ut till ett stort 

antal kunder är det kanske bättre att ha ett enklare riskmått. Ett förslag han nämner är down-side 

från negativa avkastningar på standardavvikelsen. Författarnas förslag 

att använda VaR anser han skulle kunna vara passande, men påpekar i samma mening att detta mått 
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För att kunna ge kunden en tydlig och klar bild av risk som speglar hela fonden återkommer Nygren 

till begreppet marknadsrisk. Han nämner också att fokuseringen på risk skulle kunna tonas ner och 

att större vikt skulle kunna läggas på förhållandet avkastning kontra risk, då kunderna trots allt vill åt 

en hög avkastning. Ett konkret förslag som han nämner är att använda informationskvoten som ett 

komplement till standardavvikelsen i de aktivt förvaltade fonderna. Ett ytterligare alternativ skulle 

kunna vara att ha mer komplexa riskmått tillgängligt för de kunder som är intresserade. Han 

fortsätter med att det endast är ett visst segment av Roburs kunder som önskar mer information och 

samtidigt har tillräckligt med kunskap för att kunna tillgodogöra sig mer avancerade mått. 

 

Swedbank:        Riskrating  Riskmått 

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse 

Subjektiv 

bedömning 

Riskjusterade 

mått 

Portföljteoretiska 

inslag 

Ja 60 månader Ja Nej Nej 

5.4. Skandinaviska Enskilda Banken  

På den svenska marknaden för sparande har Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) en ledande 

ställning och är marknadsledare när det gäller fondförsäkring. Sedan 1972, ett år efter att SEB 

bildades, har SEB Fonder funnits och detta dotterbolag skall tillhandahålla fondförvaltning och 

placeringsrådgivning till koncernens kunder. Med sina 300 miljarder under förvaltning är det Sveriges 

näst största fondbolagsaktör.131 Det egna fondutbudet är tyngdpunkten och utöver det samarbetar 

SEB med tjugo olika fondförvaltare132. 

 

Det egna fondbolaget SEB Investment Management AB arbetar med tre olika processer vid 

investeringar, Top down, Bottom up samt Quant.  Dess övergripande investeringsfilosofi grundar sig i 

att marknaden i olika tidsaspekter felprissätter branscher, företag och sektorer.133 Top down 

processen utgår från de makroekonomiska trender och förutsättningar som finns och fokuserar i 

mindre grad på bolagsspecifika element. Bottom up sätter bolagsanalys i första led och med denna 

metod söks attraktiva och högkvalitativa företag medan makrofaktorer har en mindre betydelse. 

                                                             

131www.seb.se/pow/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.fmc.asp?DUID=DUID_50B5ADEBE42D92
3EC1256D3D004220DB&controlleraction=0&xsl=se, 2008-02-08 

132 www.seb.se/pow/content/Fonder/oevrigt/Fondbolagsfakta.pdf, 2008-02-08 
133

www.seb.se/pow/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.cfmc.asp?DUID=DUID_50B5ADEBE42D9
23EC1256D3D004220DB&controlleraction=0&xsl=se, 2008-02-08  
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Quantprocessen är ovillkorligt baserad

några mjuka värden utan inriktar sig endast på en kvantitativ modell vilken fungerar som underlag till 

köp- och säljbeslut. 

Figur 

SEB har fokus på riskhantering, och med noggranna analyser säkerställs att fonderna uppfyller och 

följer de uppställda risknivåerna. De

som kan ses i Figur 15. Skalan bolagets fondutbud graderas efter är 1

riskavseende anses innebära högst risk.

Törnblom, försäljningschef på SEB F

fondutbud som SEB har. Tidigare bestod skalan av fem steg vilket de inte kände räckte till. När 

risknivån på en fond ska bestämmas är det enligt Törnblom en tvåstegsprocess. Denna består dels av 

nivån på standardavvikelsen och dels 

fondförvaltarna om fondens karaktär

branschfond. De nivåer på standardavvikelsen som ligger till grun

Tabell 2. 

Riskklass 1 

Standardavvikelse % 0-4 

Något att lägga märke till är att nivåerna på standardavvikelsen överlappar varandra 

riskklasser. De historiska data som beräkningarna grundar sig på varierar beroende på hur lång tid 

fonden har funnits. Törnblom menar att när standardavvikelsen ska berä
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ocessen är ovillkorligt baserad på sifferanalys. Denna matematiska metod tar inte hänsyn till 

några mjuka värden utan inriktar sig endast på en kvantitativ modell vilken fungerar som underlag till 

 

Figur 15. SEB:s risktermometer, källa: seb.se  

på riskhantering, och med noggranna analyser säkerställs att fonderna uppfyller och 

De har valt att illustrera sina fonder i form av en risktermometer

. Skalan bolagets fondutbud graderas efter är 1-7 där 7 är den fond som i 

riskavseende anses innebära högst risk. Anledningen till att skalan består av sju steg förklarar Tomas 

ljningschef på SEB Fonder, beror på möjligheten att sätta rätt nivå på det stora 

fondutbud som SEB har. Tidigare bestod skalan av fem steg vilket de inte kände räckte till. När 

risknivån på en fond ska bestämmas är det enligt Törnblom en tvåstegsprocess. Denna består dels av 

nivån på standardavvikelsen och dels av en individuell bedömning baserad på diskussioner med 

fondens karaktär där det exempelvis spelar in om det är en regionfond eller en 

. De nivåer på standardavvikelsen som ligger till grund för riskklassificeringen 

2 3 4 5 6

4-8 8-12,5 12,5-17,5 15-22,5 20-25

Tabell 2. Riskgraderingsintervall SEB 

att nivåerna på standardavvikelsen överlappar varandra 

De historiska data som beräkningarna grundar sig på varierar beroende på hur lång tid 

fonden har funnits. Törnblom menar att när standardavvikelsen ska beräknas försöker de anvä
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på sifferanalys. Denna matematiska metod tar inte hänsyn till 

några mjuka värden utan inriktar sig endast på en kvantitativ modell vilken fungerar som underlag till 

på riskhantering, och med noggranna analyser säkerställs att fonderna uppfyller och 

sina fonder i form av en risktermometer 

7 där 7 är den fond som i 

Anledningen till att skalan består av sju steg förklarar Tomas 

onder, beror på möjligheten att sätta rätt nivå på det stora 

fondutbud som SEB har. Tidigare bestod skalan av fem steg vilket de inte kände räckte till. När 

risknivån på en fond ska bestämmas är det enligt Törnblom en tvåstegsprocess. Denna består dels av 

på diskussioner med 

där det exempelvis spelar in om det är en regionfond eller en 

d för riskklassificeringen återfinns i 

6 7 

25 25< 

att nivåerna på standardavvikelsen överlappar varandra för vissa 

De historiska data som beräkningarna grundar sig på varierar beroende på hur lång tid 

knas försöker de använda all 
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den tillgängliga data som går att komma över. Några exempel på fonder som klassificeras inom de 

olika nivåerna återfinns i risktermometern, Figur 15, där också den fullständiga riskillustrationen 

framställs.  

Det Tomas Törnblom tror kunderna uppskattar mest med SEB:s skala är enkelheten och det grafiska 

utseendet. Färgerna ska bidra till en ökad förståelse liksom även graferna och graderingarna ska 

göra. Han tror inte på någon ändring av skalan inom den närmaste framtiden.  

 

Vidare finns det på SEB:s hemsida allmän information om risk. Där beskrivs risker så som kredit-, 

likviditets-, marknads- och inflationsrisk ytligt, utöver detta förklaras begreppet volatilitet i samband 

med en investering. Kopplat till området fonder beskrivs risk i form av standardavvikelse samt en 

förklaring av vad tracking error innebär. Här finns även upplysning angående den valutarisk som 

uppkommer vid placeringar utanför Sverige.  

 

Via SEB:s fondlista, som kan ses i Figur 16, kan investeraren för varje fond utläsa rating, Sharpekvot, 

standardavvikelse samt vilken risknivå fonden placeras på i enlighet med bankens 7-gradiga skala. 

Ratingen som presenteras är hämtad från Morningstar och baseras på deras ratingprinciper. 

Angående Sharpekvoten finns ingen information om vad den står för och vilken användning 

placeraren har av den. Standardavvikelsen presenteras baserad på 24 månader tidshorisont.  

Fond  Rating  Sharpekvot %  Standardavvikelse %  Risk  

  

0,43  15,0  7   

Figur 16. SEB:s fondlista, källa: seb.se   

Tomas Törnblom påpekar att fondfaktabladet är en av de viktigaste kanalerna för att nå fram till 

kund angående de risker som förekommer i samband med en investering. Han tillägger att stor vikt 

läggs på tydlighet samt att informationen ska vara lättförstådd i all publicerat material. Han är även 

positiv till införandet av den höjda informationsplikten och poängterar att SEB var väldigt tidigt ute 

med förändringar och anpassningar i fondfaktabladet. Den specifika fondinformation som erhålls i 

fondfaktabladet erbjuder i det närmaste samma information som i den allmänna fondlistan. Risken 

framställs i form av standardavvikelse för perioderna 24 månader, fem år samt 10 år. Vidare 

presenteras Tracking error, dels resultatet för den specifika fonden, dels innebörden av måttet. I 

Figur 17 återges riskinformation som presenteras i fondfaktabladet. 
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Nyckeltal 

 

 

 

Tracking error (%)* 5,8
 

Standardavvikelse 2 år (%)** 14,9

Standardavvikelse 5 år (%)** 14,9

Standardavvikelse 10 år (%)** 18,8
 

Morningstar Rating 

Figur 17. SEB:s nyckeltal, källa: seb.se 

På frågan om standardavvikelse är ett bra mått på risk i en fond menar Tomas Törnblom att det beror 

på i vilket sammanhang som det används och om kunden förstår innebörden av riskmåttet. Han 

nämner att aktörerna generellt kan bli bättre på att tydliggöra riskerna i samband med investeringar. 

Ett förslag, från Törnbloms sida, är att man skulle kunna uttrycka risk i termer av hur stor förlust i 

procent en placerare måste vara beredd att acceptera under en viss tid.  

 

Fyra personer arbetar för närvarande på SEB med riskklassificering på fonder. Dessa personer är 

dessutom ansvariga för kommunikationen utåt och riskkontrollen för fonderna. En gång per år 

genomförs en översyn av risknivån i SEB:s fondutbud. I samband med översynen kan en fonds 

riskklassificering ändras, detta kan exempelvis bero på att marknader mognar vilket kan sänka 

standardavvikelsen.  

Åsikter om standardiserat upplägg 

Tomas Törnblom har inga direkta önskemål för hur ett standardiserat upplägg för riskrating skulle se 

ut, men framhåller dock vissa åsikter. En synpunkt är att om en standardiserad modell skulle 

användas är det av stor vikt att alla aktörer på den svenska marknaden, även de med hemvist 

utomlands, underordnas en sådan reglering för att det ska ha ett värde för konsumenterna. Han 

nämner Morningstar som ett nuvarande standardiserat alternativ för fondjämförelser. En ytterligare 

åsikt är vikten av att väga in vilken sparhorisont placeraren har. Han menar att en placerare med lång 

sparhorisont utsätter sig själv för ett ekonomiskt dilemma om investeringen inte ger möjlighet till 

relativt hög avkastning över tiden. För övrigt tycker Törnblom att den information som av SEB 

kommuniceras ut idag i form av standardavvikelse på 2, 5 och 10 års sikt samt tracking error är bra 

och bör användas även vid en eventuell standardisering. 

SEB:        Riskrating  Riskmått 

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse 

Subjektiv 

bedömning 

Riskjusterade 

mått 

Portföljteoretiska 

inslag 

Ja Så lång som möjligt Ja Ja (Sharpekvot) Nej 
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5.5. Svenska Handelsbanken 

Handelsbanken Fonder AB bildades i och med att Handelsbanken övertog försäljningen av de så 

kallande Koncentrafonderna 1971. Handelsbanken Fonder förvaltar i dagsläget cirka 160 miljarder 

kronor vilka är fördelade på 108 olika fonder. I bolaget arbetar det runt 50 personer inom analys, 

förvaltning och trading.  

 

Förvaltningsprocessen har sitt utgångsläge i en omvärldsanalys på makronivå. Därefter analyseras 

land, bransch och bolag som ska vara grunden för den aktiva förvaltningen. Bedömningen av varje 

bolag har mycket gemensamt med den bedömning som sker vid kreditprövning när företag vill låna 

pengar. Handelsbanken Fonder samarbetar även nära med Handelsbanken Kapitalförvaltning när det 

gäller utbyte av information, kunskap och idéer. För den löpande kontrollen av fonden ansvarar en 

förvaltare som också medverkar i alla beslut om förändringar som ska tas i portföljen.   

 

Figur 18. Handelsbankens riskillustration, källa: handelsbanken.se 

Handelsbanken Fonder använder sig av en fem-gradig skala där fem betyder högst risk, vilket ses i 

Figur 18. Alla fonder får således ett betyg som är användbart vid jämförelse med andra fonder från 

Handelsbanken. Fredrik Luhr, informations- och affärsutvecklingschef på Handelsbanken Fonder, 

säger att banken fram till slutet av 1990-talet använde sig av en tre-gradig skala innehållande stegen 

Låg, Mellan, och Hög risk. Detta ansågs dock för trubbigt och följden av detta blev den fem-gradiga 

skalan som främst bygger på den totala risken. Med den totala risken menar han standardavvikelsen 

där Handelsbanken använder sig av historiska månatliga avkastningar över en 24 månadersperiod. 

Dock påpekar han att en viss subjektivitet förekommer vid riskgraderingen. Riskklassificeringen, 
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nämner Luhr, granskas i samband med hel- och halvårsrapporterna men det är sällan som en fond får 

en ändrad riskgradering. De intervall som Handelsbanken använder sig av återfinns i Tabell 3.  

Riskklass 1 2 3 4 5 

Standardavvikelse % 0-1 1,1–10 10,1-20  20,1-25 25,1< 

Tabell 3. Handelsbankens graderingsintervall, källa: handelsbanken.se  

Förutom standardavvikelsen så blir varje enskild fond graderad vad gäller de olika delriskerna som 

ingår i den totala risken. Dessa underfaktorer, marknadsrisk, koncentration av tillgångar eller 

marknader, kreditrisk och likviditetsrisk graderas även de på en fem-gradig skala.  Om fonden har 

placeringar i utländska värdepapper nämns detta också, dock utan att det klassificeras. Då 

ovanstående risker varierar över tiden medför detta förändringar i risknivån. För att undvika 

frekventa ändringar i riskgraderingen så blandas i detta skede subjektivitet in. Fredrik Luhr ger ett 

exempel som utgår från tillväxtfonder som graderats med en femma på Handelsbankens riskskala. 

Han ger parallellen att under perioden år 2003-2006 så hade många av dessa fonder en stabil 

uppgång och en låg standardavvikelse. Skulle då riskbedömningen bara baseras på totalrisken så 

skulle det ha lett till att en tillväxtfond graderades som exempelvis en trea på skalan, vilket skulle 

vara helt missvisande då den typen av fond fortfarande medför en hög risk. Vidare fortsätter Luhr att 

utan inblandning av subjektivitet skulle en risk öka respektive minska beroende på tillfälliga 

kursrörelser. 

 

I fondlistan som presenteras av Handelsbanken återfinns enbart information om risk i form av en 

siffra från deras egen skala, 1-5. Väl inne på varje enskild fond återfinns en redogörelse likt den som 

presenteras i Figur 18. Varje fond har ett definitionsdokument som ska redogöra för de begrepp och 

uttryck förvaltaren använder sig av vid beskrivningen av fondens egenskaper. Gällande risk finns en 

bra och enkel beskrivning av de riskmått som används för fonden och de förkortningar som frekvent 

används finns även de förklarade.   

 

Det sätt som Handelsbanken använder sig av för att illustrera fluktuationer i aktiekurser är att 

presentera ett stapeldiagram över historisk avkastning, se Figur 19. Genom denna illustration kan 

konsumenten själv göra bedömningen om den anser att fonden är riskfylld. Har aktiekursen 

fluktuerat mycket, från positiv avkastning till negativ avkastning eller vice versa, ses detta i 

diagrammet och är då ett tecken på hög standardavvikelse och en högre risk. 
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Figur 19. Historisk 

I definitionsdokumentet återfinns en 

samt om vad som skiljer olika placeringsalternativ åt och hur beräkningar o

och hur de görs. Handelsbanken presenterar 

risk på X-axeln och avkastning på Y-

på instrument som klassas som lägre respektive högre risk än deras fonder. 

av ett vanligt räntekonto och högre risk 

Figur 20. Handelsbankens fondtrappa

 

I fondtrappan återfinns också risken illustrerad i form av en hastighetsmätare som även den har 

skalan 1-5. Färgsättningen går från ljusblå till röd, där den sistnämnda innebär högst risk. Fond
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Historisk fondavkastning, källa: handelsbanken.se  

återfinns en generell förklaring om förhållandet mellan risk och avkastning

ad som skiljer olika placeringsalternativ åt och hur beräkningar och uppföljningar kan göras 

anken presenterar där också en fondtrappa, illustrerad i ett diagram med 

-axeln, som Figur 20 visar. Denna figur ger även en e

som klassas som lägre respektive högre risk än deras fonder. Lägre risk representeras 

ett vanligt räntekonto och högre risk av enskilda aktier samt optioner och warranter

Handelsbankens fondtrappa, källa: handelsbanken.se  

I fondtrappan återfinns också risken illustrerad i form av en hastighetsmätare som även den har 

5. Färgsättningen går från ljusblå till röd, där den sistnämnda innebär högst risk. Fond
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det mellan risk och avkastning, 

ch uppföljningar kan göras 

i ett diagram med 

även en exemplifiering 

Lägre risk representeras 

enskilda aktier samt optioner och warranter. 

 

I fondtrappan återfinns också risken illustrerad i form av en hastighetsmätare som även den har 

5. Färgsättningen går från ljusblå till röd, där den sistnämnda innebär högst risk. Fonderna 
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har samma gradering oavsett om de presenteras med hastighetsmätaren eller den blåa 5-gradiga 

skalan. På frågan varför hastighetsmätaren inte återfinns i fondfaktabladet men däremot i 

årsberättelsen säger Luhr att han tror att det beror på problem av teknisk karaktär och att han inte 

vet vad det beror på. 

 

På frågan huruvida Fredrik Luhr tycker att totalrisk är ett bra begrepp så poängterar han att ur 

kundperspektivet är det den totala risken som är intressant. Ser man däremot ur förvaltarens 

synvinkel skulle mer vikt läggas på de aktiva riskerna, dock menar han att totalrisksbegreppet är 

lättare för kunden att ta till sig och att det dessutom är det riskbegrepp som FI kräver. 

Åsikter om standardiserat upplägg 

Efter införandet av de nya regelverken 2007, i form av uppdatering av Lagen om investeringsfonder, 

anser Luhr att ett avstamp mot standardisering redan tagits. De riskmått som fondfaktabladen skall 

innehålla i enlighet med regelverken, anser Fredrik Luhr är tillräckliga för att kunden skall kunna bilda 

sig en uppfattning om risknivån. Dock frågar han sig om alla kunder verkligen förstår vad de olika 

riskerna innebär och hur de påverkar fonden i sin helhet. Som en följd av lagändringen ändrades 

utformningen av informationen till kund vilket medförde mer jobb för fondavdelningen. Fredrik Luhr 

ser förändringen som positiv och en möjlighet till att ge kunden en bättre service, och säger i nästa 

mening att redan innan de nya reglerna infördes så avspeglade sig Handelsbankens fondinformation 

till stor del det som idag krävs enligt lagen. 

 

Om en standardiserad skala skulle införas så menar Luhr att det är viktigt att tydliga riktlinjer införs, 

där ett exempel skulle kunna vara att standardavvikelsen ska baseras på samma tidshorisont. En 

standardiserad skala anser han dock komplex att införa eftersom det skulle krävas en omfattande 

reglering för hela EU då många fonder inte har Sverige som hemvist. En skala med 5 olika steg är 

lämplig att använda sig av och han menar att det sätt som Handelsbanken idag använder skulle 

kunna vara en bra skala att utgå ifrån. De största vinnarna på ett standardiserat sätt att gradera risk 

är enligt Luhr konsumenterna, vilket han anser positivt. Han tror därför att en självreglering från 

branschens sida är det mest troliga om en standardisering skulle bli verklighet. Viktigt enligt honom 

är dock att en sådan skala inte blir byråkratiskt fel och att den ligger i linje med de juridiska direktiv 

som är rådande. 
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Handelsbanken:        Riskrating  Riskmått 

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse 

Subjektiv 

bedömning 

Riskjusterade 

mått 

Portföljteoretiska 

inslag 

Ja 24 månader Ja Nej Nej 

5.6. Nordea  

Nordea som är en nordisk storbank har sina rötter i finsk-svenska MeritaNordbanken som år 2001 

fusionerade med danska Unibank och norska Christiania Kreditkasse. De fonder som Nordea 

tillhandahåller förvaltas av fem olika fondbolag.134 Vilken strategi och investeringsprocess som 

används varierar från fond till fond. Nordea Fonder AB har varit verksamt sedan 1976135. Knappt 300 

fonder finns i bankens utbud. Nordea har två olika sätt att beskriva en fonds risk, dels en färgstapel 

numrerad ett till sju, dels halvmånen som illustreras i Figur 21.  

 

Figur 21. Nordeas riskillustrationer färgstapeln samt halvmånen, källa: nordea.se 

Johan Skugge, Head of FAME Operations på Nordea, säger att vid riskgraderingen utgår banken från 

standardavvikelsen som inom Nordea uttrycks som totalrisk. Vidare nämner han att den aktiva 

risken, tracking error, kontrolleras på de fonder som jämförs mot ett uttalat benchmark. Nordea 

beräknar totalrisken på tidshorisonterna 24 och 36 månader i enlighet med Fondbolagens Förenings 

och FI:s rekommendationer. Månadsdata används. För att mäta samt prognostisera risk för fonder 

används internt Barra Totalrisk samt Barra Aegis vilka är två modeller för beräkning och 

prognostisering av riskmått. Externt är detta inget som investerarna tar del av då det handlar om 

                                                             

134 www.nordea.com/Om+Nordea/Nordeas+historia/Nordea+-+de+senaste+åren/867732.html, 2008-02-08 
135 www.nordea.com/Om+Nordea/Fakta+om+Nordea/831072.html, 2008-02-08 
 



 

Aktörer på kapitalmarknaden 
 

 

Sida | 69 Sida | 69 

detaljnivå. Internt, fortsätter Skugge, så använder banken även Morningstars rating och ranking för 

jämförelser, men då inte som ett direkt led i bankens riskhantering.  

 

De två olika riskskalorna som Nordea kommunicerar ut till kund har två olika syften. Johan Skugge 

menar att färgstapeln med graderingar skall fungera som ett verktyg för att kunna jämföra olika 

fondtyper med varandra. Graderingen innehåller sju steg där 1 betyder låg risk och innehåller fonder 

såsom räntefonder och steg 7 är högriskfonder. Halvmånen å andra sidan skall ha som syfte att 

beskriva den enskilda fondens risk. Tilläggas skall att i de specifika månadsredogörelserna 

förekommer endast halvmånen, medan färgstapeln återfinns i exempelvis Nordeas ”Månadens 

marknadssyn med fondrekommendationer”. När riskgraderingen bestäms för bankens fonder finns 

inga specifika graderingsintervall. Halvmånen är inte lämpad för exakta angivelser utan skall enligt 

Skugge, istället bidra till att ge investeraren en uppfattning om den specifika fondens risknivå i 

jämförelse med Nordeas hela fondutbud. Han fortsätter med att säga att fonderna placeras på 

halvmånen framförallt beroende på vad för typ av fondkategori de tillhör. En penningmarknadsfond 

blir exempelvis placerad på den vänstra sidan medan en enmarknadsfond av typ Sverigefond eller 

Kinafond blir placerad på den högra sidan som närmar sig hög risk. Halvmånen skall uttrycka en 

förväntad uppskattning av fondens framtida risk och för att prediktera den så baserar Nordea detta 

på ett kvantitativt underlag och utöver det förekommer subjektiva inslag. Skugge menar på att om 

aktiemarknaden för en period ej skulle vara volatil skulle detta innebära att en felaktig risknivå skulle 

kommuniceras om inte subjektivitet skulle blandas in.  

 

Internt hanteras de förekommande riskerna, som varierar beroende på fondkaraktär, på olika sätt. 

De fonder som har en aktiv förvaltning där utgångspunkten är stockpicking fokuserar inte nämnvärt 

på viktning av exempelvis placeringar i specifika länder eller valutor. I fonderna med Top down som 

strategi görs allokeringar mellan länder och regioner. Där är huvudsyftet att över- respektive 

undervikta mot ett givet benchmark vilket medför att riskspridningen inte är av största betydelse. 

Hur olika riskfaktorer vägs samman, alternativt om det görs något worst/best case scenario, har 

Johan Skugge inget svar på, utan påpekar att det är upp till var och en av fondbolagets förvaltare att 

göra sådana beräkningar. 

 

Det team som svarar för riskhantering och kontroll varierar från en upp till tre personer och utöver 

dem fortsätter Skugge, så finns ytterligare ett team i investmentorganisationen som jobbar närmare 

förvaltarna när det gäller riskfrågan. Riskgraderingen ses över löpande och ändras också med jämna 
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mellanrum. Detta presenteras i förekommande fall i hel- och halvårsrapporterna. Riskratingen 

förändras även vid ändring av innehav, och de största riskgraderingsförändringarna sker när en fond 

helt byter inriktning eller om fondens benchmark justeras. Skugge påpekar också att man tittar på 

liknande fonder i andra bolag när risken på en fond skall graderas. När riskgraderingen är klar tar en 

separat enhet vid och kommunicerar ut informationen externt till investerarna. 

Namn Totalrisk Beta Aktiv risk 

Nordea 9,3 1,0 2,3 

Figur 22. Nordeas fondlista. Källa: nordea.se 

Den externa informationen som är tillgänglig för kund innehåller risktal som gäller för hela fonden. 

Nordea genomför normalt ingen nedbrytning av risktalet utan det presenteras som en 

sammanfattande gradering påpekar Skugge. Nordea nämner i sin fondlista, se Figur 22, olika 

riskmått, totalrisk, betavärde och aktiv risk, i vissa fall även omsättningshastighet. Det framgår dock 

inte i anslutning till listan vad de olika måtten står för, vad de är beräknade utifrån, eller i vilken 

enhet de presenteras. För att erhålla den informationen måste man antingen se till den unika 

fondens faktablad eller besöka ordlistan. Ordlistan beskriver dock bara vad begreppen betyder och 

inte vad uträkningen är baserade på. Ordlistan är för övrigt bra där Nordea beskriver de flesta risker 

som kan påverka en investering. 

 

I de specifika fondernas faktablad återfinns identiska mått som i fondlistan. Skillnaden är dock att det 

finns preciserat att totalrisk är detsamma som standardavvikelse och att aktiv risk är lika med 

tracking error. Det finns ingen riskillustration i form av halvmåne eller färgstapel i anslutning till 

fonden. För att återfinna riskillustrationen måste placeraren ta del av månadsredogörelsen av 

fonden. 

 

Totalrisk anser vår respondent vara ett bra sätt att uttrycka risk på. Han påpekar dock att det finns 

många olika underliggande variabler att beräkna standardavvikelse på, men när den baseras på 

totalavkastning är totalrisk en bra benämning av resultatet. Han är tveksam till om konsumenterna 

förstår eller har viljan/möjligheten att ta till sig eventuell djupare information som skulle kunna 

kommuniceras gällande risk, exempelvis nedbrytningar på valuta eller regioner. Detta tror Skugge 

påverkar möjligheten för placerarna att göra relevanta jämförelser. Vidare anser han att de riskmått 

Nordea informerar sina kunder om är de standardiserade och följer i princip de rekommendationer 

och lagstiftningar som finns. 



Aktörer på kapitalmarknaden

Johan Skugge menar att det inte skedde några förändringar av Nordeas riskillustration i och med 

skärpta informationsplikten. Dagens informationsplikt ser han både som en börda och som positiv.

Åsikter om standardiserat upplägg

Johan Skugge, som för övrigt även är Nordeas representant i Fondbolagens Förening anser att ett 

standardiserat upplägg inte är att föredra. De rekommendationer och regler som finns idag anser han 

vara tillräckliga. Nordea har inte några planer att börja arbeta för att en standardisering skall ske utan 

anser att den information som finns ger investerarna nödvändig information

 

Nordea:        Riskrating

Standardavvikelse 

som grund 

Tidshorisont 

standardavvikelse

Ja Olika

5.7. Åsikter från andra 

5.7.1. Claes Hemberg 

Claes Hemberg, informationschef på Avanza, vill inte gärna diskutera i termerna risk och avkastning 

då han anser dessa ord alldeles för laddade för den enskilde konsumenten. Det uppstår ett dilemma 

då den som ska investera gärna vill ha hög avkastning men samtidigt inte vill ta hög ri

då hellre om placeringshorisont med fokus på hur länge 

delar upp horisonten i tre tidsintervall

Figur 23. Placeringshoris

Hemberg förklarar att modellen kan ses ur ett riskperspektiv där kort

lågriskfonder, medellång sikt medför investeringar i mellanriskfonder 

med högriskfonder. Han anser att tre steg är fullt tillräckligt för 

Ledordet är enkelhet och användbarhet för konsumenterna och hans åsikt är att många steg enbart 

förvirrar och valet av risk blir onödigt komplicerat. 
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Johan Skugge menar att det inte skedde några förändringar av Nordeas riskillustration i och med 

skärpta informationsplikten. Dagens informationsplikt ser han både som en börda och som positiv.

Åsikter om standardiserat upplägg 

Johan Skugge, som för övrigt även är Nordeas representant i Fondbolagens Förening anser att ett 

te är att föredra. De rekommendationer och regler som finns idag anser han 

vara tillräckliga. Nordea har inte några planer att börja arbeta för att en standardisering skall ske utan 

anser att den information som finns ger investerarna nödvändig information. 
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ef på Avanza, vill inte gärna diskutera i termerna risk och avkastning 

då han anser dessa ord alldeles för laddade för den enskilde konsumenten. Det uppstår ett dilemma 

då den som ska investera gärna vill ha hög avkastning men samtidigt inte vill ta hög ri

med fokus på hur länge konsumenten vill behålla ett innehav

tidsintervall som Figur 23 illustrerar. 

Placeringshorisont, Egen figur utifrån Claes Hembergs åsikter.  

Hemberg förklarar att modellen kan ses ur ett riskperspektiv där kort sikt innebär placeringar i 

medför investeringar i mellanriskfonder och lång sikt ska förknippas 

. Han anser att tre steg är fullt tillräckligt för att beskriva risk inom placeringar. 

Ledordet är enkelhet och användbarhet för konsumenterna och hans åsikt är att många steg enbart 

risk blir onödigt komplicerat.  
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Johan Skugge menar att det inte skedde några förändringar av Nordeas riskillustration i och med den 

skärpta informationsplikten. Dagens informationsplikt ser han både som en börda och som positiv. 

Johan Skugge, som för övrigt även är Nordeas representant i Fondbolagens Förening anser att ett 

te är att föredra. De rekommendationer och regler som finns idag anser han 

vara tillräckliga. Nordea har inte några planer att börja arbeta för att en standardisering skall ske utan 
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När vi sedan diskuterar vilka riskmått som ska användas som grund till skalan är svaret från Hemberg 

självklart; standardavvikelse. I resonemanget angående skalor framhäver han enkelhet och hänvisar 

att standardavvikelse är det mest frekvent använda riskmåttet inom finansbranschen. Låg risk för 

honom, uttryckt i standardavvikelse, är 0-3 procent och påpekar att det är vissa hedgefonder och 

räntefonder som faller under detta segment. Han är även noga att informera att vanliga räntekonton 

inte ska ses som en lågriskinvestering då de i dagsläget skapar negativ avkastning då skatt och 

inflation urholkar allt värde räntan ger. Nivån på standardavvikelsen för medelrisk anser han vara 

runt 10 procent och för hög risk 17 procent och uppåt. 

 

En sammanfattning av Claes Hembergs åsikter angående riskrating innebär främst att det ska vara 

användbart ur konsumentsynpunkt. Skalorna ska vara enkla och kunderna ska lätt kunna identifiera 

den grupp av fonder som passar just dem. En modell utifrån Claes Hemberg synpunkter har 

framställs och illustreras i Figur 24. I figuren är utgångspunkten tidshorisonten och därefter har tre 

riskklasser upprättats. Figuren illustrerar även den ungefärliga standardavvikelsen de olika 

riskklasserna ska innefatta.  

 

Figur 24. Claes Hembergs riskskala, Egen figur  
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6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi den insamlade empirin och jämför den med de berörda teorierna. Viktigt 

att notera är att författarna räknar sig själva till konsumentgruppen för fonder varför inriktningen på 

analysen speglar konsumentens syn på området. 

6.1. Jämförbarhet 

Ett syfte med informationen som fondbolagen presenterar är att investerarna ska ges information 

och därefter kunna jämföra olika fonder med varandra. Finansinspektion tillsammans med 

Fondbolagens Förening verkar för konsumenternas bästa och de krav och de lagar som har tagits 

fram har som mål att det ska bli mindre komplext att jämföra fonder. Tittar man som sparare på vad 

marknaden erbjuder slås man omgående av tanken att en jämförelse aktörer emellan i stort sett är 

omöjlig. Att bolagen använder olika skalor, beräknar riskmått baserade på olika tidsperioder, samt 

presenterar olika mått i sina fondpresentationer försvårar onekligen en rättvis granskning.  

 

Människan har olika preferenser när ett val, i detta fall av fonder, ska göras. Varje människa är unik 

och har en egen beslutsprocess. Vid val av fonder ges inte möjligheten att vara rationell då 

alternativen inte har likställd information. ”The Economic Man”-teorin faller då placeraren inte 

objektivt kan värdera alternativ som är baserade på, av fondförvaltarna, subjektivt framtagen 

information. Att agera som ”the Administrative Man” är inte heller möjligt med den information som 

idag finns tillgänglig. Givetvis har investeraren möjlighet att bedöma de alternativ som den har 

tillgängliglighet till, problemet är dock att urvalet av de potentiellt intressanta alternativen blir 

felaktig då informationen inte är harmoniserad. Detta leder i sin tur till att beslutsfattaren missar 

fondalternativ som skulle kunna vara av intresse. Troligaste beslutsgången blir därför att en stor del 

av investerarna, utan att vara medvetna om det, faller in under ”Garbage Can”-teorin. Det skulle 

innebära att fondplaceraren endast jämför de alternativ som den har vetskap om, det vill säga vad 

som kastats i soptunnan, och tar sitt beslut utefter detta. Ett troligt scenario är då att soptunnan 

fyllts med fonder från placerarens nuvarande institut och att fonder från andra institut förbises på 

grund av att jämförelsemöjligheterna är begränsande.  

 

Författarna anser därför att de myndigheter som ansvarar för regleringen av informationsgivning 

ytterligare har en del att jobba med. Ur konkurrenssynpunkt menar vi att det i dagsläget bör tas ett 
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krafttag gällande detta problem. Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2004:2) om investeringsfonder 

skall fungera som en minimistandard, men vi anser inte att de krav som ställs är speciellt bistående. 

En tanke är att EU-organet CESR återigen tar upp frågan för granskning och tar fram nya regler som 

är gemensamma för alla aktörer i Europa. Å andra sidan är en sådan operation förenad med oerhört 

mycket administration och förmodligen flertalet viljor, varför en sådan lösning idag känns relativt 

avlägsen. Det faktum att problemet redan varit uppe för diskussion men sedan blivit vidarebefordrat 

till respektive lands ansvariga organ tyder på att det förra gången inte gick att komma till stånd med 

något värt att implementera. Därför menar vi att Finansinspektionen bör inse problemet med 

jämförbarheten och agera för att proaktivt arbeta för att sparare inte skall förvillas i deras val av 

fonder. 

6.2. Riskmått & Riskrating 

Alla de fyra bankerna som varit föremål för denna undersökning presenterar standardavvikelsen i 

anslutning till respektive fond vilket även PPM och Morningstar gör. I tabellen nedan har vi 

sammanställt de metoder som de undersökta instituten använder sig av för att genomföra sin 

riskrating samt om de kommunicerar information hänförligt till portföljteori.  

 
Standardavvikelse 

Givna nivåer på 

standardavvikelse 
Tidshorisont 

Subjektiv 

bedömning 

Portföljteoretiska 

inslag* 

Morningstar Ja Nej 36 mån Nej Ja 

PPM Ja Ja 36 mån Nej Ja 

Swedbank Ja Nej 60 mån Ja Nej 

SEB Ja Ja 
Så lång som 

möjlig 
Ja Nej 

Handelsbanken Ja Ja 24 mån Ja Nej 

Nordea Ja Ja Olika Ja Ja 

* = Alfa, Beta, diversifieringseffekt, CAPM 

 

Genom att studera tabellen kan man urskilja att det både finns likheter och skillnader mellan 

tillämpningssätten. Att alla aktörer utgår från standardavvikelsen vid framställande av riskratingen 

känns naturligt då det är det mest förekommande riskmåttet. Det som förvirrar är det faktum att 

olika tidshorisonter används samt att vissa aktörer använder sig av givna intervaller för 

standardavvikelsen vid riskgraderingen. Med en längre tidsperiod följer både positiva och negativa 

effekter. Positivt är att det kan leda till en mer rättvis bedömning av risk då ett längre spann av 
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fluktuationer fångas in. Detta skulle innebära att både låg- och högkonjunktur skulle kunna påverka 

standardavvikelsen. Det negativa med ett längre tidsintervall är att en fond som stabiliserats 

alternativt destabiliserats de senaste åren ger en skev bild av riskframställningen då genomslaget av 

gammal data påverkar risknivån i stor grad. Exempelvis så bör en fond som i dagsläget beräknar 

risken över en kortare tid få en högre standardavvikelse jämfört med en fond som använder sig av en 

längre tidsperiod med tanke på den senaste tidens utveckling på marknaden. Utöver detta så har inte 

alla fonder tillräckligt lång historisk bakgrund för att kunna täcka in en hel konjunkturcykel varför en 

lång tidsperiod skulle innebära att vissa fonder inte skulle behandlas rättvist.  

 

Korta mätperioder på 24 månader som Handelsbanken använder sig av känns för kort och det kan 

även diskuteras om 36 månader fångar en tillräckligt rättvis bild av en fonds volatilitet. Det som är 

positivt med korta intervaller är att det fångar den senaste trenden. Trots allt är det ändå 

investeringar för framtiden som ska göras och då borde information hänförlig till den senaste tiden 

vara mer aktuell än fluktuationer som inträffade för lång tid sedan. Dembo & Freemans (1996)  citat 

”Risk lie ahead of us, not in the past” återspeglar detta på ett bra sätt. Används å andra sidan istället 

data som baserar sig på långa tidsintervall har förvaltarna möjlighet att justera avvikelser med hjälp 

av de subjektiva inslagen. Vi anser att en medelväg är att föredra, inte för korta tidserier och inte för 

långa, förutsatt att den subjektiva delen inte tas i beaktande. Att använda 24 månader som bas för 

riskskalan anser vi därför vara för kort tidsperiod då enstaka händelser kan få allt för stor effekt på 

ratingen. Att istället använda data längre än 60 månader medför en form av utjämning av händelser 

över tiden. Genomsnittet anser vi då få alldeles för stor effekt och kanske inte speglar fondens status 

i dagläget. Vi föredrar därför en riskrating baserad på standardavvikelse med en tidshorisont på 36 

månader med hänsyn till ovanstående diskussion. 

 

Det subjektiva inslagen som återfinns hos storbankerna är givetvis ett dilemma. Det enda sättet att 

kringgå detta problem är att skapa givna regler för hur effekter utanför standardavvikelsen ska 

behandlas. Med tanke på dagens förutsättningar tycker författarna dock att dagens system är 

positivt då experter inom fondbranschen, på ett subjektivt sätt, försöker förmedla de risker de anser 

vara mest väsentliga till konsumenten. Experterna har bättre kunskap än gemene man och försöker 

förhoppningsvis inte förvränga bilden för konsumenten, dock går detta ut över jämförbarheten 

mellan de olika aktörerna.  
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För den mer insatte investeraren tror vi att det är av stor betydelse att information gällande 

portföljteori återfinns som komplement till riskratingen. I dagsläget är det bara tre av de undersökta 

aktörerna som presenterar informationen hänförligt till portföljteori. Informationen angående alfa 

och beta bör kunna användas utifrån CAPM då investeraren genom att applicera modellen kan välja 

vilken risk, i förhållande till marknaden, denne önskar. Betavärdet är ett mått som bankerna inte 

lägger så stor vikt vid i information till investeraren. Författarna anser dock att betavärdet borde 

framhävas mer.  Endast Nordea av storbankerna presenterar detta mått liksom Morningstar. Övriga 

aktörer som undersökts har valt att inte använda sig av detta mått. Genom att söka fonder med lågt 

betavärde bör fluktuationerna vara lägre över tiden och vice versa. Investeraren kan även genom alfa 

studera vilka förvaltare eller bolag som historiskt presterat överavkastning i förhållande till 

marknadsportföljen.  

  

Att Sharpekvoten är ett viktigt verktyg för att jämföra fonder med varandra anser både SEB och 

Handelsbanken som kommunicerar kvoten till kund. De övriga bankerna ignorerar denna kvot medan 

såväl Morningstar som PPM presenterar denna. PPM uttrycker dock denna kvot som riskjusterad 

avkastning och använder sig av enheten procent till skillnad från de andra. Ett substitut för 

Sharpekvoten är informationskvoten vilket Handelsbanken är ensamma om att uttrycka bland de 

undersökta institutionerna. Att fyra av sex aktörer använder sig av riskjusterad avkastning anser vi 

positivt. Sharpekvoten är ett enkelt instrument för att presentera hur bra betalt investeraren får för 

varje tagen riskenhet. Tyvärr tror författarna att få privatpersoner känner till vad denna kvot innebär, 

varför en tydligare beskrivning av detta uttryck önskas. Om kunskapen om denna kvot skulle öka 

skulle det innebära ett ytterligare bra mått för komparation mellan olika fonder där investeraren på 

ett enkelt och tydligt sätt ser vad den tagna risken ger i form av avkastning. Därför anser vi att detta 

mått skulle vara ett utmärkt komplement till riskratingen där investeraren själv kan ta ställning till om 

den anser att fonden ger tillräckligt bra avkastning i förhållande till riskklassen. 

 

Utifrån teorin att mäta risk ska risken bland annat sättas i ett scenario och inom en viss tidsram. VaR 

anser vi vara ett mått som skulle kunna användas för detta då det antar ett tidsbegränsat scenario. 

Trots att måttet fått stor kritik kan det ändå vara användbart då en investerare får en uppfattning om 

hur stor risken är att förlora delar av sin investering.  

 

I dagsläget är faran att kunden jämför riskrating utifrån standardavvikelser från olika fonder utan att 

veta att de är grundade på olika tidsperioder. Utan tvekan är detta inget problem om det jämförs 
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fonder från ett och samma bolag, men det försvårar uppenbarligen när det ska väljas bland flera olika 

fondbolag. En cynisk tanke som dyker upp är att detta kan vara medvetet, att det ska vara svårt att 

jämföra bolagen emellan och genom detta sätt hålla kvar kunden inom den egna banken. Att göra 

det så komplicerat som möjligt för placeraren att genomföra egna jämförelser minskar risken att 

kunden i värsta fall skulle hitta en bättre fond hos konkurrenten… 

6.3. Skalor 

I vår problemställning var en av huvudfaktorerna att de olika aktörerna illustrerar risker på olika sätt i 

form av skalor och färger. För att snabbt och enkelt sammanfatta de skalor som vi undersökt har vi 

sammanställt dessa nedan. 

 

Enligt Dawes (2008) är skalor i allmänhet till för att kunna jämföra olika företeelser med varandra. 

Vilken typ av skalor som ska användas varierar dock beroende på innehållet som ska illustreras. 

Teorier om informationsasymmetri talar för att det är en hårfin gräns gällande hur mycket 

information som skall finnas tillgänglig. Om för lite information om fonden kommuniceras går 

investeraren miste om information som kan vara viktig, är det å andra sidan för mycket information 

är faran att placeraren inte har lust eller vilja att ta till sig den.  

 

De skalor kapitalaktörerna använder sig av vid sina riskillustreringar kan mycket väl likställas med 

Likert-skalor. Risken förklaras av de siffror som framställs, dock varierar antalet steg i skalan mycket 

från Morningstar som egentligen enbart har tre steg i sin skala upp till SEB som har sju steg i sin 

riskskala. Antalet steg i en skala kommer alltid vara ett hett diskussionsämne och ingen uttalad 

rekommendation finns. Av de studerade aktörerna är det enbart Swedbank som frångår mönstret att 

ha udda antal steg i sin skala. Fördelen med att använda udda antal steg i sin skala är att det finns ett 

steg som ligger i mitten, en medelväg för de som inte kan bestämma sig. Dock innebär en skala med 

ett jämnt antal steg att investeraren måste ta ställning och inte ta den ”gyllene medelvägen”. Ett 

Riskklass  
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jämnt antal steg, där konsumenten måste bestämma sig, innebär möjligtvis att den person som ska 

köpa en fond fördjupar sig i vad de olika riskerna innebär och därmed ökar sin kunskap. Ingen av de 

undersökta aktörerna har en skala som överstiger sju steg vilket vi anser är bra. Teorierna förordar 

att fler steg än sju inte ökar nyttan. Bankerna har valt att anpassa sina riskstegantal utefter vad de 

ansett passar deras fondutbud mest. Dock skall tilläggas att de olika aktörernas fondutbud i stort 

innehåller samma typer av fonder, och detta faktum anser författarna borde kunna innebära att 

samma antal risksteg för alla aktörer skulle kunna användas.  

 

Skalornas utformning i form av färger är något vi också har tittat närmare på. Färgsättningen är något 

som är mycket viktigt, framförallt vid ett första intryck. Att snabbt kunna, med hjälp av färger, 

förmedla sitt budskap. Utformningen av riskskalor, i termer av färgsättning, hos våra aktörer skiljer 

sig mycket vilket möjligtvis kan bero på varumärkeskommunikation. Ska istället teorier inom området 

tas i anspråk bör färgsättningen anpassas efter de associationer som de specifika färgerna förmedlar. 

Rött och gult som förekommer på trafikskyltar och trafikljus medför associationen fara, stanna eller 

se upp. Dessa färger borde därför vara lämpliga att kommunicera hög risk. Med samma exempel som 

ovan kan grönt istället uppfattas som kör, vilket skulle kunna illustrera låg risk. Viktigt återigen är ett 

konsekvent förhållningssätt samt långsiktighet i användandet av färger. Blir det ofta förändringar i 

kommunikationen mot kund kan missförstånd och irritation lätt infinna sig.  

6.3.1. Aktörernas skalor 

Swedbanks sexstegsskala är mycket tydlig i avgränsningen mellan stegen. Skalan ska passa deras 

fondutbud och de klasser fonderna representerar. Färgerna i skalan går ihop med Swedbanks 

orangefärgade varumärke och är en form av varumärkeskommunikation enligt oss. Dock finns vissa 

nyansskillnader i skalan där låg risk är illustrerad med gult, medan orange ska belysa den högsta 

risken. Det syns klara skillnader mellan hög risk, en 6:a och låg risk, en 1:a, men enbart färgsättningen 

ger ingen direkt antydan på vilken risk en fond har.  

 

SEB har en sju-gradig skala med en färgsättning med grönt som lägst risk och övergår sedan i gul, 

orange, för att avsluta med rött som illustration för högst risk. Skalan är väldigt tydlig och är lätt att 

förstå som konsument. Färgsättningen får anses vara logisk utifrån befintliga teorier inom 

färgassociationer.  
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Handelsbankens skala får, liksom Swedbanks, ses som en del i varumärkeskommunikation mot kund 

då den går i samma blåa färgskala som bankens logotyp. Skalan är uppdelad i fem steg och är väldigt 

enkel. Det är lätt att se skillnader mellan de olika stegen och det finns givna intervaller uppsatta för 

standardavvikelsen. Handelsbanken kommunicerar även risknivån med hjälp av siffror som finns i 

anslutning till skalan. Utöver dessa skalor finns en hastighetsmätare i anslutning till hel- och 

halvårsredovisningen som illustrerar risk. Det är anmärkningsvärt att Handelsbanken använder två 

olika sätt att förmedla samma risk mot kund. Enligt dem en teknisk begränsning vilket vi forskare ser 

som en dålig ursäkt ur kundsynpunkt.     

 

Den skala och illustration i form av halvmånen som Nordea använder sig av anser vi vara väldigt 

diffus och otydlig. Den andra skalan, den sju-gradiga färgstapeln, återfinns inte bland informationen i 

anslutning till fonderna utan används för jämförelse av fondkategorier. I halvmånen finns inga tydliga 

steg angivna och några siffror som underbygger plats på skalan finns inte. Skalan uppfyller dock det 

syfte som efterfrågas i form av riskillustration och man förstår att ju längre till höger på skalan man 

kommer desto högre risk, vilket också kommuniceras i form av text. När det sker små förändringar i 

risk är dessa svåra att se med blotta ögat. De skiftningar i färg som Nordea använder sig av i 

halvmånen ska dock underlätta för placeraren att se förändringar. Kontrasterna mellan färgerna är 

ibland allt för dåliga, vilket får effekten av otydlighet. Att färgstapeln och halvmånen inte går att 

jämföra anser vi komplicera för investerarna, såväl vid jämförelse med bankens egna fonder och 

framför allt vid jämförelse med andra värdepappersinstitut. 

 

PPM har liksom Handelsbanken fem steg i sin skala och är kanske den mest lättförstådda då skalan är 

uppbyggd utifrån givna nivåer på standardavvikelsen. Stegen är tydliga på grund av att 

illustrationerna är fristående från varandra. Färgerna är väldigt distinkta och kommunicerar grönt 

som låg risk medan rött får illustrera hög risk. Vi skulle dock önska att riskillustrationen var större, 

idag är den väldigt liten till sin storlek och därmed svår att se vilket kan medföra att hela syftet med 

skalan försvinner. Positivt är dock att fondens standardavvikelse finns uttryckt i siffror i anknytning 

till illustrationen. Riskskalan som återfinns i samband med portföljinformationen anser vi inte vara 

föremål för analys i detta fall då den inte kommunicerar fondrisk. Dock går den i samma färger som 

fondskalan vilket får anses vara positivt ur konsekvenssynpunkt.   

 

Morningstars skala i form av fält försvårar då det inte finns några indelade steg på skalan. En fond 

kan alltså hamna var som helst längs hela skalan vilket medför olika risk inom fälten låg, mellan och 
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hög. Den fond som har högst standardavvikelse, på 36 månader basis, ska alltså vara placerad längst 

till höger på skalan, och ska sedan följas av fonder i fallande ordning beroende på 

standardavvikelsen. Vi anser detta vara en bra tanke men illustrationen blir väldigt plottrig och det är 

svårt att avgöra vart på skalan en viss fond befinner sig i förhållande till en annan. Att riskskalan 

presenteras utifrån varje fondkategori tycker vi är bra men det borde uttryckas tydligare. Som det är 

nu framgår inte detta vilket kan leda till stor förvirring. Skalan är genomgående i en röd nyans där 

hög risk är betydligt mer intensiv medan låg risk lyser svagare. De olika nyanserna av rött innebär att 

investeraren tydligt kan urskilja vilket riskfält som den aktuella fonden befinner sig i. 

Färgintensitetsförändringarna anser vi får samma effekt som ett färgbyte mellan intervallen skulle 

innebära. Denna skala är den enda som illustrerar hur fonden är riskklassad gentemot andra fonder 

inom samma kategori vilket avsevärt underlättar jämförelser men som nämnts ovan, kategorierna 

bör nämnas mer explicit. 

6.3.2. Jämförelse skalor 

För att ytterligare belysa det problem det innebär med att jämföra riskskalorna mellan bankerna har 

vi nedan ställt upp de fyra storbankernas skalor sida vid sida. Vid första anblick är det, enligt vår åsikt, 

mycket svårt att göra en rättvis och enkel jämförelse.  Vi lyfter även in Morningstars och PPM:s skalor 

och relaterar dessa till samma fond som bankerna presenterar. Det är mycket bra att dessa institut 

finns och det ger konsumenten en möjlighet att jämföra fonder mellan olika kapitalaktörer på ett 

enhetligt sätt. Är jämförelseproblemet i och med detta löst? Vi anser att problemet kvarstår då vi 

inte tror att alla placerare använder sig av denna möjlighet eller kanske inte förstår hur Morningstar 

och PPM:s skalor ska tolkas. Dessutom finns inte alla fonder representerade hos dessa aktörer. 
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Att rakt av göra en jämförelse av dessa figurer och sedan bilda sig en uppfattning av vad som är hög 

respektive låg risk är svårt. När sedan aktörerna, vid framställande av skalor, använder sig av olika 

metoder samt till viss del av subjektiva åsikter försvårar detta jämförelsen. Det genomgående 

problemet vid jämförelserna är aktörernas individuella synpunkter och användande av olika 

intervallgränser vilket leder till att det är svårt att veta varför riskklassificeringen ändras. Detta 

faktum är känt och kommer därför inte att analyseras vidare efter varje illustration. Nedan framställs 

enskilda fonder från bankernas egna utbud för att sedan jämföra deras rating med PPM och 

Morningstars skalor för samma fond. Vi vill med detta belysa de skillnader som skalorna förmedlar 

och som leder till förvirring, vilket vi vill framhäva i detta kapitel.  

 

Swedbank är den enda av de fyra storbankerna som grundar sin skala på standardavvikelsen på 36 

månaders basis. Detta gör jämförelsen med PPM och Morningstar lättare, men inte problemfri, då de 

också använder samma tidshorisont som grund för sin skala. 

Swedbank Robur Mixfond Pension 

 

Standardavvikelse 6,61 % 6,61 % 6,5 % 

Swedbank Robur Europafond MEGA 

 

Standardavvikelse 12,2 % 12,2 % 12,0 % 

 

Som skalorna avslöjar har Swedbank samma rating på bägge dessa fonder, trots stor skillnad i 

standardavvikelse, medan både Morningstar och PPM byter riskklass för fonden i sina skalor. Tre som 

får anses vara medelrisk i Swedbanks egna skala blir för Morningstar hög för Europafonden, medan 

det motsatta scenariot uppkommer med PPM i fallet med Mixfond Pension.  
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Nedan tittar vi på SEB som baserar sin skala på varierande tidshorisonter. 

 

 SEB Globalfond 

 

Standardavvikelse 10 % 12,99 % 12,8 % 

 
SEB Världenfond 

 

Standardavvikelse 7,8 %  9,53 % 9,4 % 

 

Ett stort problem när vi tittar på SEB är uträknandet av standardavvikelse som ligger till grund för 

skalan. SEB:s beräkningar sker utifrån den tid som fonden existerat vilket sedan ska jämföras med 

standardavvikelsen beräknad på 36 månader vilket både Morningstar och PPM använder sig av i sina 

skalor. Anmärkningsvärt är att PPM ligger kvar på samma risknivå för de båda fonderna ovan, medan 

både SEB själva samt Morningstar minskar gradering på sin riskskala. 
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Den tredje jämförelsen har Handelsbanken som utgångspunkt. De beräknar standardavvikelsen på 24 
månaders basis.  

Handelsbanken Småbolagsfond 

 

Standardavvikelse 14,9 % 16,57 % 16,5 % 

Handelsbanken Reavinstfond 

 

Standardavvikelse 14,7 % 15,91 % 15,8 % 

 

Det som är värt att lägga märke till i dessa två jämförelser är att subjektiviteten verkligen kommer 

fram i Handelsbankens fall. Standardavvikelsen skiljer sig inte mycket men Småbolagsfonden har 

ändå en högre risk. Jämförs detta med de två andra skalorna så har de samma gradering på bägge 

fonderna.  

 

Sista jämförelsen med skalor blir med Nordea som, liksom Handelsbanken, beräknar 

standardavvikelsen på 24 månaders basis vilket innebär samma jämförelseproblem som ovan.  
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Nordea Sverigefond 

 

Standardavvikelse 18,1 % (24 mån) 15,86 % 15,8 % 

Nordea Fjärran Östernfond 

 

Standardavvikelse 21,7 % (24 mån) 20,05 % 19,9 % 

 

I denna jämförelse kan urskiljas att Morningstar redan har maximerat sin risknivå i samband med 

Nordea Sverigefond, medan Nordea och PPM ökar sin risk mellan de två fonderna. Detta är ett 

ytterligare problem med olika skalor, att nivåerna för att öka och minska risken är olika. Vidare går 

det att utläsa att standardavvikelsen är lika för Morningstar och PPM för Nordea Sverigefond. Dock 

är fonden enligt PPM klassad som medelrisk medan Morningstar anser att den har högsta möjliga 

risk. 

6.4. Hur väljer investeraren? 

För att en investerare ska kunna genomföra ett rationellt investeringsbeslut krävs att det finns 

tillräckligt med information gällande placeringen. Enligt MacCrimmon (1986), är beslutet en lång 

process, se Figur 4, och denna skiljer sig förmodligen mycket mellan olika människor. En förutsättning 

för att ett bra beslut ska kunna fattas är att alternativen är jämförbara, vilket inte får anses vara fallet 

på dagens fondmarknad. När alternativen mellan aktörerna skiljer sig mycket i den information som 

kommuniceras till konsument är det svårt för den enskilde investeraren att göra jämförelser och 

utvärdera varje alternativ på ett korrekt sätt. Kunskapen hos placerarna skiljer sig mycket, dock 

förmedlar fondbolagen information som är lagreglerad, så möjligheten för investeraren att skapa 

egna modeller finns. Detta är dock en i stort sett oändlig process för en privat investerare då utbudet 

av fonder växt sig så stort på den svenska kapitalmarknaden. För att ett rationellt beslut ska kunna 

fattas krävs då att informationen bygger på samma grunder, oavsett vem som kommunicerar den. 
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Att skalorna har olika betydelser beroende på vem som är betraktaren råder det ingen större 

tveksamhet om och det faktum att 94 procent av Sveriges befolkning äger fonder gör antalet 

betraktare stort.  Att sedan uppfattningen gällande risk skiljer sig beroende på hur man är som 

person och i vilket sammanhang informationen presenteras gör enhetligheten hos skalorna till en 

viktig faktor. Det tredje fältet kommunicerad av Morningstar innebär hög risk medan en trea hos SEB 

ligger på den undre halvan av bankens riskskala. De varierande antal stegen i skalorna förvirrar, 

framförallt för de minst insatta. En riskavert person kan omedvetet helt byta riskinriktning på sina 

placeringar om denna byter institut från till exempel SEB till Handelsbanken. En fyra på en fem-gradig 

skala låter enligt teorin mildare än en sexa på en sju-gradig, även om de i själva verket handlar om 

ungefär samma risk, vilket får konsekvenser för betraktaren av skalorna och dennes individuella 

uppfattning. 

 

För att informationen angående risk inte ska missuppfattas, oberoende på person och kontext, är ett 

standardiserat system att föredra. Författarna menar att tillfredställande beslut ska kunna fattas 

oavsett vem som kommunicerar informationen. Konsumenten ska i förväg veta vad en viss siffra och 

en viss färg står för när risk presenteras för att därigenom lättare och snabbare kunna genomföra ett 

beslut. Sett ur en annan synvinkel vore ett standardiserat upplägg även att föredra från finansiella 

rådgivares sida. En ekonomisk rådgivning skulle väsentligt förenklas om genomgången av risk och 

riskskalor i en placering kunde appliceras oavsett vilken institution som förmedlar informationen. I 

dagsläget har en svensk sparare minst två institutioners riskinformation att tillgå, dels från PPM och 

dels från banken. Detta tvingar kunden att rätta sig efter minst två riskratingsystem. 

6.5. Portföljer och diversifiering 

En fond är redan i ursprunglig form en typ av portfölj och i och med det har effekten av diversifiering 

redan anammats av förvaltaren. Men varför ska en placerare stanna här i tankarna om diversifiering? 

Med utgångspunkt från Markowitz idé angående portföljteori att kombinationen mellan två 

tillgångsslag inte kan ha högre risk än de enskilda tillgångarna var för sig leder till tanken om att 

kombinera olika fonder till en portfölj. Genom att kombinera redan färdiga portföljer i form av 

fonder med varandra bör risken alltså minska.  
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Genom att studera fonder med hög risk och vilka egenskaper dessa har i form av statistiska mått kan, 

rent teoretiskt, en investerare skapa en kombination och fördelning mellan fonderna så att risken blir 

väsentligt mindre än de enskilda fonderna var för sig. Vidare bör dock tas i beaktning hur stor denna 

effekt blir. Det författarna understryker är att effekten av diversifiering avtar ju fler värdepapper som 

läggs till i portföljen, vilket illustreras i Diagram 1. Det är endast möjligt att diversifiera bort den unika 

risken i en portfölj, men, kan inte marknadsrisken minskas genom diversifiering? Genom att 

kombinera landsfonder och/eller branschfonder, som i vanliga fall är förknippade med hög risk, kan 

placeraren skapa en portfölj med lägre risk oavsett om det rör sig om marknadsrisk eller unik risk. 

Detta till skillnad från om de enskilda fondernas risk ses var för sig. Författarna anser det viktigt att 

kommunicera detta till de privata investerarna som kanske inte vet om eller har kunskap om hur 

diversifiering fungerar. Den privata investeraren kan alltså på egen hand skapa portföljer av fonder 

med de innehav de önskar utan att behöva oroa sig för den risk som kommuniceras av 

fondförvaltarna. Risken för de enskilda placeringarna är helt oväsentlig om investeraren ser alla sina 

fondplaceringar som en stor portfölj och kombinationen av innehaven är väl anpassade. 

 

Att skapa en portfölj med dessa egenskaper är dock inte enkelt då förkunskaper inom området 

fordras. Vidare krävs även tillgång till det datamaterial som förvaltarna använder sig av när de räknar 

fram risknivån på en fond. Vi anser som ett förslag att bankerna bör kunna erbjuda denna service att 

på kundernas fondkonto redogöra för den risk kundens samlade fondinnehav medför.  

6.6. Lagrum och diskussion kring detta 

Genom att närmare studera de lagrum och föreskrifter som återfinns gällande riskrating och riskmått 

för fonder inser man snabbt den otydlighet och den möjlighet till egna tolkningar som finns. De 

skrifter som berör och reglerar ämnet risk är främst Lag (1999:1229) om Investeringsfonder, FFFS 

2004:2 Finansinspektionens föreskrifter om Investeringsfonder, samt Fondbolagens Förenings 

riktlinjer för nyckeltal. Dessa tre publikationer har dock olika inriktningar beroende på målgruppen 

och användandet.  

 

Lag (1999:1229) om Investeringsfonder är, liksom mycket annan lagtext, skriven som en grundplåt till 

ett helt område. Lagen är inte särskilt svårtolkad i sin helhet men ur författarnas forskningsområde 

alldeles för generell. I korta drag finns beskrivet att till en fond ska en informationsbroschyr samt ett 

aktuellt faktablad finnas och att dessa ska innehålla tydlig och lättbegriplig förklaring om fondens 
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riskprofil. Investeraren ska ha möjlighet att göra en bedömning av vilken risk fonden innehar. Något 

som även framhävs är möjligheten att använda derivat som en placeringsstrategi och hur detta 

regleras och hur det påverkar fondens totala risk. Lagrummet preciserar alltså inte vad som ska 

framgå i presentationen av risk utan har snarare ett övergripande förhållningssätt och lämnar 

därmed över ansvaret till fondförvaltarna.  

 

Utifrån ovanstående lagtext har det dock framkommit andra regleringar och rekommendationer av 

så kallade branschorganisationer. FI är en myndighet som bevakar företagen på den finansiella 

marknaden för att systemet ska fungera effektivt och stabilt136. FI har genom FFFS 2004:2 givit 

marknaden en mer reglerad ram att följa som i fallet med riskredovisning grundar sig på tidigare 

nämnda lag. Dock uttrycker inte FI vilka mått som ska redovisas utan ger bara förslag på vilka risker 

som kan tas upp. Något som framkommer av FFFS 2004:2 är att förvaltaren ska redovisa en 

beskrivning på vilken typ av investerare som fonden kan passa. Detta kan underlätta för den enskilde 

placeraren då denne lättare känner igen sig när målgruppen presenteras. Dock ska det tilläggas att 

det är upp till förvaltaren att göra en subjektiv bedömning för vilken målgrupp informationen riktas 

emot, vilket leder till att presentationerna skiljer sig från förvaltare till förvaltare. 

 

För att finna konkret information om vad som är lämpligt att redovisa till investeraren gällande risk 

ska förvaltarna ta del av den publicering Fondbolagens Förening framställer. Vi anser att detta är ett 

steg i rätt riktning mot en standardiserad modell men att den inte är tillräckligt kraftfull och inte 

hjälper konsumenterna på det sätt som borde vara syftet. Informationen som presenteras är bra 

men att den återfinns och uppdateras endast i samband med årsredogörelsen får anses göra den 

mindre användbar till jämförelser. Tanken med en standardiserad modell är, som författarna 

efterfrågar, att möjliggöra jämförelser mellan fonder och fondbolag löpande. Uppdatering av 

informationen som kommuniceras ut mot kund bör ske varje månad.  

 

Det finns alltså ingen reglerande text i dagsläget som beskriver hur risk ska förmedlas till kund 

löpande under året. De regleringar som finns är väldigt tolkningsbara och mycket ansvar ligger därför 

hos förvaltarna. Detta har i dagsläget medfört att presentationen av risk för varje fondinstitution på 

marknaden är varierande och subjektiv.   

                                                             

136
 www.fi.se, 2008-04-14 
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7. Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas svaren på de frågor som uppsatsen utgick ifrån. Vidare återfinns vårt 

förslag på en standardiserad modell för riskrating. 

 

ur genomför aktörerna på kapitalmarknaden sin riskrating? 

Alla de aktörer vi undersökt utgår från standardavvikelsen när de framställer sin riskrating. 

Gemensamt för storbankerna är att de i viss mån blandar in subjektiva bedömningar för att justera 

för faktorer som inte standardavvikelsen fångar in. Den subjektiva bedömningen får uttryck i bland 

annat att aktörerna bortser från tillfälliga fluktuationer och ogärna ändrar tidigare risknivå på en 

fond.  

 

ad skiljer de olika aktörerna i sin riskillustration och riskrating? 

Riskillustrationen hos de i studien undersökta aktörerna framställs i form av skalor. Dessa är 

uttryckta i antingen färg, form, numeriskt eller en kombination av dessa. Antalet steg i skalorna 

skiljer sig från alla aktörer utom två. Färgsättningen varierar också mellan de undersökta företagen 

och fyller olika funktion. Vissa skalor går i samma färg som företagslogotypen medan andra skalor är 

utformade för att kommunicera hög eller låg risk där en mer intensiv färgsättning symboliserar högre 

risk.  

 

Skillnaderna mellan aktörerna gällande riskrating är främst att de använder olika långa historiska 

tidsserier när beräkningarna genomförs. Det subjektiva inslaget innebär en skillnad som är svår att 

exakt precisera. En ytterligare olikhet är att vissa aktörer i förväg har bestämda intervaller för 

standardavvikelsen som utgångspunkt för ratingen. Trots att en fond placeras inom ett visst intervall 

kan den slutgiltiga ratingen förändras med hjälp av den subjektiva bedömningen. Sedermera är det 

enbart en av storbankerna som har intervall på standardavvikelsen som går omlott, vilket ger större 

utrymme för det subjektiva inslaget. 

 

Översynen av riskratingen skiljer sig också mellan de studerade företagen. De flesta genomför 

kontroll och eventuella förändringar av ratingen årligen eller halvårsvis medan Morningstar utmärker 

sig med att ompröva den månadsvis.  
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ur mycket information finns att tillgå gällande fonders risk? 

Alla presenterar den information som krävs enligt gällande lagar och rekommendationer, men 

utöver detta så skiljer sig det publicerade materialet. Vissa aktörer väljer att presentera upplysningar 

utifrån portföljteori i form av alfa, beta och diversifieringseffekt medan andra nöjer sig med den 

lagstadgade informationsplikten. Möjligheten att som investerare själv, genom rådata, beräkna 

riskmått är minimal då fondförvaltarna inte löpande publicerar det beräkningsmaterial de själva 

använder. Vi tycker att den information som kommuniceras från aktörerna på kapitalmarknaden är 

alltför bristfällig.     

 

ur skulle en standardiserad riskrating kunna vara utformad?  

Då standardavvikelsen redan idag är så utbredd bland aktörerna anser vi att det är en bra 

grund att fortsätta på. Något vi anser är viktigt är att beräkningarna ska ske på samma sätt och med 

samma historiska tidshorisont. Vi tycker att en skala med fem steg är lämplig och som enbart baseras 

på standardavvikelse. Dock ska tilläggas, som Robert Jeffrey (1996) menar, att standardavvikelsen 

inte kan användas i sin enkelhet för att bedöma risk utan det behövs något att jämföra med.  

  

Enligt den information vi tagit del av under denna uppsats utformning presenterar vi nedan ett 

förslag på en standardiserad metod för hur riskframställning av svenska aktiefonder kan se ut. Något 

som vi har med oss från teorin angående informationsasymmetri är den mängd information som ska 

presenteras. Vi har valt att, utifrån den befintliga informationen som återfinns hos banker idag 

angående risk och riskrating, försöka öka kvantiteten på riskmått och vara mer tydliga i 

kommunikationen om vad olika skalor, ord, mått, etcetera betyder. Det vi förhåller oss mer 

restriktiva till är publicering av beräkningsmodeller och rådata direkt till kund. Vi anser detta vara för 

mycket upplysning för den privata konsumenten som riskratingen är inriktad mot. Dock finner vi det 

lämpligt att presentera de modeller och teorier som ligger bakom beräkningarna i ett appendix där 

den intresserade kan ta del av informationen.  

 

Vi vill behålla en skala och anledningen till detta är enkelheten och tydligheten en bra skala kan 

förmedla. Skalan anser vi bör innehålla udda antal steg för att ge investeraren möjligheten att välja 

en risknivå med mitten som referenspunkt. Tanken är, som tidigare diskuterats, inte att tvinga någon 

att välja vilken sida av mitten man önskar. Med fem steg hoppas vi även undvika förvirring då 

betydelsen av varje steg inte ifrågasätts och tydligheten blir större. Vidare ska de olika stegen 

bestämmas av ett givet intervall baserat på standardavvikelse uträknat på 36 månaders historiska 
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månadsavkastningar. Vi anser 36 månader vara tillräckligt för att fånga en genomsnittlig trend i 

fonden samt att vi med månadsdata minskar risken för brus. Som grund till intervallerna har vi 

studerat de olika aktörernas intervaller samt vägt in Claes Hembergs åsikter om sparhorisont. Vidare 

har vi även studerat marknaden och de instrument som finns tillgängliga och hur distributionen av 

standardavvikelsen ser ut. De förslag på intervall vi kommit fram till är följande: 

Skala 1 2 3 4 5 

Standardavvikelse 0-4 % 4,01-9% 9,01- 15% 15,01-21% 21,01- <% 

Vår skala färgsätts sedan för att underlätta intrycken samt ge en effekt av förtydligande vilket 

teorierna förespråkar att färger gör. Våra rekommendationer utifrån den naturliga uppfattningen 

människan sägs inneha är att grönt kan uppfattas som kör och kan därför representera låg risk. Rött 

som däremot associeras med fara ska vara hög risk. Sedan anser vi, utan vetenskaplig grund, att 

mellanrisk bör vara gul. Detta för den naturliga övergången mellan rött och grönt.  Färgsättningens 

syfte skall i vår version fungera som en tydlig avgränsare mellan de olika stegen på skalan, samtidigt 

som den signalerar en mer aggressiv färg desto mer riskfull en fond blir.  

 

Utöver skalan tycker vi att förvaltaren bör lämna ingående uppgifter om andra risker fonden utsätts 

för och hur dessa kan påverka fondens utveckling. Man bör informera om investeringar som sker i 

länder där det råder politisk instabilitet eller där valuta och inflation historiskt sett varierat kraftigt. 

Det är dock mycket svårt att gradera i form av någon skala eller mått på dessa risker, men genom att 

på ett tydligt sätt framhäva dem anser vi att kunden får ett bredare beslutsunderlag.  

 

Vidare är vi inne på samma spår som Morningstar. Vi tycker det vore bra om det i anslutning till varje 

fond återfinns information angående riskjusterad avkastning samt avkastning i förhållande till 

jämförelseindex. Dessa skall, liksom standardavvikelsen, beräknas genom historisk data på 36 

månader och uppdateras månadsvis. De mått vi föreslår är Sharpekvot, Informationskvot, Alfa, Beta 

samt Aktiv risk. Vi menar att med hjälp av dessa mått får investeraren en bättre grund att genomföra 

sina jämförelser mellan bolagen, och även möjlighet att väga in avkastningen i resonemanget. 

 

Ytterligare mått som vi anser vore lämpliga att presentera är standardavvikelsen på 18, 36 och 60 

månaders basis. Anledningen till detta är att både få ett längre perspektiv på den historiska 

utvecklingen, såväl som ett kortare. Ur detta kan placeraren sedan urskilja om fonden varierat mer 

eller mindre den senaste tiden. Den femåriga basen har som syfte att påvisa hur stabil fonden har 

varit över tid, det vill säga utifrån en lång sparhorisont, medan den korta sparhorisonten på 18 
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månader visar hur volatil fonden har varit på sistone och kan med det även ge en fingervisning om 

hur fonden kommer att uppträda inom den närmsta tiden. 

 

VaR anser vi kunna bidra med information till konsumenterna genom att förmedla hur mycket en 

fond kan falla i värde. I och med det ges investeraren en bra utgångspunkt för att ta ställning var 

placeringen ska ske. De blir även underrättade om vilka kursförändringar som får anses vanliga för 

fonden. 

 

Något som författarna önskar se som en generell standard, men redan återfinns hos vissa aktörer på 

kapitalmarknaden, är ett helhetstänk utifrån portföljteori. Det skulle underlätta mycket om 

förvaltarna och institutionerna erbjöd sina kunder möjligheten att se effekten av diversifiering i sina 

fondportföljer. Som vi tidigare diskuterat kan inte den gemensamma risken för två tillgångar bli 

större än de enskilda tillgångarnas risk var för sig. Genom att kombinera högriskfonder borde den 

privata investeraren kunna minska sin risk utan att tappa möjligheten till avkastning. Förvaltarna 

borde därefter också komma med konkreta förslag till vilka fonder som kompletterar varandra ur ett 

diversifieringsperspektiv. Teorierna om informationsasymmetri säger att asymmetri kan uppkomma 

om alltför mycket information kommuniceras ut till kund. Vår version av fondfaktablad innehåller 

väsentlig mängd information, men vi anser inte att det är för mycket. Tydliga förklaringar av begrepp 

och ord finns tillgängliga i fondfaktabladet och detta ska bidra till att konsumenten skall kunna ta 

reda på vad var och ett av begreppen betyder och hur man kan använda det vid jämförelser. 

 

Något som redan idag förekommer i fondfaktabladen är diskussionen av tidshorisont i en placering, 

vilket författarna tycker är bra. Genom att fortsätta rekommendera hur lång sikt sparande bör ske för 

varje fond ger förvaltarna kunden en bra möjlighet att göra bra bedömningar och vad som passar 

deras preferenser. 

 

Nedan återfinns författarnas version av hur en skala illustreras. I bilaga 9.4 finns författarnas idé till 

hur ett fondfaktablad skall se ut och i bilaga 9.5 finns det tillhörande definitionsdokumentet 

tillgängligt.   
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7.1. Vidare studier 

Under upprättandet av denna uppsats har vissa frågeställningar väckts som dock inte legat inom 

ramen för detta arbete. I vissa fall har vi berört intressanta områden, men vi känner att en mer 

utförlig analys av de områdena borde leda till ett djupare och ett mer konkret resultat. Till 

kommande uppsatsskribenter vill vi därför föreslå några områden som kan vara intressanta att 

undersöka: 

• Hur ska en standardiserad metod implementeras i form av villkor, lagar och regler?  

• Var uppstår problemen och vem bör vara det drivande organet?  

• Hoppas branschen på en självreglering eller ska det lagstadgas? 

• Homogenisering eller diversifiering av riskrating? 

• Vad anser den privata spararen om dagens riskrating? 
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9. Bilagor  

9.1. Val av fond 

Andel fondsparare som anser att följande 
information är "mycket viktig" vid val av fond, % 
  2006 

Risknivå 53 % 

Placeringsinriktning 44 % 

Avgifter 37 % 

Historisk avkastning 30 % 

Allmänt om fondbolaget 17 % 

Fondbolagets placerare/analytiker  14 % 

9.2. Fondbolag 2006-12-31 

  Förvaltat kapital (mkr) Procent 

Robur (Swedbank) 390 829 24,3 

SEB Fonder 253 839 15,8 

Handelsbanken Fonder (inkl. SPP:s fonder) 213 516 13,3 

Nordea Fonder 197 291 12,3 

Sjunde AP-fonden1 81 117 5,0 

Länsförsäkringar Fonder 61 587 3,8 

Skandia Fonder 53 296 3,3 

Folksams fonder (inkl. KPA:s fonder) 48 566 3,0 

AMF Pension 41 664 2,6 

Danske Fonder 25 253 1,6 

Övriga 239 714 14,9 

Totalt 1 606 672 100 

   
1 Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar Premievalsfonden och Premiesparfonden 
inom premiepensionssystemet 
   

Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank   
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9.3. Avkastningskravet för en portfölj 

Avkastningskravet för en enskild tillgång, i detta exempel en aktie, förklaras med formeln nedan:   � , � %�. � ,� 
För att påvisa hur formeln för en portfölj hör samman med avkastningskravet för den enskilda 

tillgången byter vi ut  mot ) som är förväntad avkastning på portföljen och löser sedan in β. 

) � , ! '���) , .����.� G �. � ,� 
Den förväntade avkastningen för portföljen blir då riskfri ränta plus kovariansen mellan portföljen 

och marknaden genom variansen för marknaden gånger marknadens riskpremie. 

 

9.3.1. Standardavvikelse för en portfölj 

Två tillgångar: 

�) � HD����� ! D����� ! 2D�D���,����� 

Där  D�= vikt för tillgång 1 D�= vikt för tillgång 2 

 ��= standardavvikelsen i avkastningen för tillgång 1 ��= standardavvikelsen i avkastningen för tillgång 2 

 ��,�= korrelationen i avkastningen mellan tillgång 1 och 2 

 

För en portfölj med N antal tillgångar: 

 

�) � IJKKD�DL��L���L�
L��

�
��� M 

Där D�= vikt för tillgång i DL= vikt för tillgång j 
 ��= standardavvikelsen i avkastningen för tillgång i �L= standardavvikelsen i avkastningen för tillgång j ��,L= korrelationen i avkastningen mellan tillgång i och j n= antalet tillgångar 
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9.4. Bilaga, Fondfaktablad  
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9.5. Bilaga, definitionsdokument 

Definitionslista LiU Fond 

Standardavvikelse Genomsnittliga avvikelsen från den faktiska kursutvecklingen. Ju 

högre standardavvikelse desto större variationer i kursen. 

Beräknas på historiska månadsavkastningar på 36 månader om 

inget annat anges. Kallas ibland totalrisk. Anges i procent.  

Marknadsrisk Samlingsord för risker som påverkan en hel marknad. Går inte att 

diversifiera. 

Valutarisk Växelkursdifferensen som kan uppstå vid en investering mellan 

anskaffning och avyttringstillfället. 

Politisk risk Politiska beslut som påverkar situationen för företag. 

Ränterisk Risken att räntan förändras så det leder kapitalförluster eller lägre 

räntenetto för företag.  

Inflationsrisk Risken att pengarnas värde i ett land urholkas på grund av 

prishöjningar på varor. Inflationen, eller den förväntade inflationen, 

påverkar i stor grad ränteläget i det aktuella landet. 

Kreditrisk Risken att en motpart går i konkurs eller annan situation där 

motparten i en investering inte kan fullföra sina förpliktelser. 

Kreditrating Rating framställd av institut grundade på hur sannolikt ett företag 

kan fullgöra betalningsåtaganden.   

Branschrisk Effekter som påverkar en särskild bransch. Kan vara regleringar, 

lagar eller nya innovationer. 

Landrisk Effekter som påverkar ett särskilt land. Kan vara lagar och 

regleringar. 

Diversifiering Effekt som uppstår när tillgångsslagen i en fond sprids mellan 

länder, branscher, valutor mm. Bakgrunden till portföljteori. Risken 

för två enskilda tillgångar kan inte bli högre om de vägs samman.  

Sharpekvot Är ett riskjusterat avkastningsmått som visar hur hög avkastning 

en investerare erhåller i förhållande till den risk som tas mätt i 

standardavvikelse. Ju högre kvot desto bättre avkastning i 
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förhållande till tagen risk. Beräknas på 36 månaders historisk 

månadsavkastning. 

Informationskvot Är ett riskjusterat avkastningsmått. Det visar hur hög avkastning 

en förvaltare lyckas skapa i förhållande till ett jämförelseindex. Ett 

tal över 0,5 visar på stor skicklighet hos förvaltaren. Beräknas på 

36 månaders historisk månadsavkastning. 

Beta Beta mäter fondens känslighet i förhållande till marknaden. Beta 1 

är lika med marknadens risk. Går marknaden upp med 1 procent 

går fond med beta 2 upp med 2 procent. Beräknas på 36 

månaders historisk månadsavkastning. 

Alfa Alfa beskriver den uppnådda över- eller underavkastningen för en 

portfölj eller fond i förhållande till benchmark med justering för 

beta. Beräknas på 36 månaders historisk månadsavkastning. 

Aktiv risk Utvärderingsmått för fondförvaltaren. Visar om förvaltaren lyckats 

skapa överavkastning i förhållande till jämförelseindex genom 

aktiv förvaltning. Ett positivt tal visar på skicklighet hos förvaltaren. 

Mäts i procent. Beräknas på 36 månaders historisk 

månadsavkastning. 

VaR Value at Risk. VaR belyser hur stor sannolikheten/risken för en 

potentiell förlust är under en viss tidsperiod. Beräknas med 95 % 

och 99 % sannolikhet på en dags basis. Beräknas på 36 

månaders historisk månadsavkastning. 

 

Exempel VaR: Med 95 procents säkerhet förlorar vi inte mer är X kr de närmaste N dagarna. 

Investering: 1 000 000 SEK 

Standardavvikelse på dagsbasis: 1,33 % 

Genomsnittlig dagsavkastning: 0,15 %  

Resultat VaR 95 % 1 dag= 1 000 000 × -0,0203 = -20300 

Alltså, med 95 % säkerhet förlorar vi inte mer 20300 SEK eller 2,03 % från idag till i morgon. 


