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Svensk titel: Analys och visualisering av optioner och andra finansiella instrument - 

Utveckling och studie av portföljhanteringssystem 

Authors: Fredrik Gavelin, Kristofer Horkeby and Robert Pilemalm 
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Background: A common strategy for minimizing market risk, when trading with financial 

instruments, is to build portfolios. In order to manage portfolios with different kinds of 

financial instruments and different currencies and to manage many portfolios at one time, 

systems for portfolio management are used. Student can with use of such systems learn how 

financial markets work. The requirements of a system for students are not the same as the 

ones of a system for commercial use are not the same and therefore there is a need to develop 

a model fitted to this context. 

Aim: The purpose of this bachelor thesis is to build a model in PowerPlus Pro, which students 

can use in order to confirm their knowledge of and understanding for the function of financial 

instruments. 

Method: To build the model a quantitative method has been used and to study how systems 

for portfolio management should be built and adapted to the needs of students has qualitative 

method been used. 

Conclusions: Our model satisfies the demand and the technical specifications that were us 

given and it is adapted to teaching of students, because it is user-friendly and pedagogic built. 

The model is not adequate for use of market actors.  

Keywords: Financial instruments, systems for portfolio management, valuation of options, 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens omgivning för många företag kännetecknas av hård konkurrens och i många fall är 

konkurrensen på en marknad komplex. Förutom företag agerar även finansiella institutioner 

på världens olika marknader, vilka genom handel med finansiella instrument försöker 

optimera sina investerares avkastning.  Komplexiteten på en marknad innebär att handeln med 

finansiella instrument inte är riskfri och optimering i denna kontext innebär bland annat att 

riskerna vid handel ska minimeras.
1
      

En vanlig strategi för att minska de marknadsrisker, som uppstår vid handel av finansiella 

instrument, är att bygga upp portföljer
2
. Ett exempel på detta är en ren aktieportfölj, vilken 

består av en sammansättning av olika aktier. Portföljer kan även byggas upp av godtyckliga 

kombinationer av olika finansiella instrument som optioner, terminer och swappar
3
. 

Tilläggsvis går det att köpa aktier och finansiella instrument i olika valutor från olika börser 

och kombinera dessa i en annan portfölj med en viss valuta som gäller för just den portföljen
4
. 

Då det dessutom på varje börs finns väldigt många typer av finansiella instrument, inses att en 

möjlig portfölj kan kombineras på väldigt många olika sätt. Dessutom kan det finnas 

anledning att arbeta med flera portföljer samtidigt.  

1.2 Problematisering 

Det finns idag ett antal informationskanaler till exempel Reuters
5
, som förser sina användare 

med olika data om de finansiella instrument som köps och säljs, men att hela tiden sitta 

manuellt och söka önskad information om varje tillgång och tillgångstyp i portföljen, blir i 

praktiken ohanterligt i synnerhet då uppdateringar sker hela tiden en börs är öppen. Det inses 

av detta att det finns ett behov att på ett systematiskt sätt definiera, hantera och visa olika 

portföljer samt de data som förknippas med dessa. Det krävs ett system eller en modell, som 

på ett satisfierande sätt kan fylla detta behov. Ett sådant system brukar benämnas ett 

portföljhanteringssystem.  

                                                           

1
 Nanda S. R., et al., 2010, sid 8793 

2
 Das, S., et al., 2010, sid 312 

3
 Jin C., et al., 2007, sid 249 

4
 Thapa, C. & Poshakwale, 2010, sid 2627 

5
 URL 8: Thomson Reuters, 2010 
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Idag finns det kommersiella portföljhanteringssystem, som uppfyller kraven för ett sådant 

system
6
, men detta behöver inte nödvändigtvis betyda att dessa uppfyller kraven och behoven 

som alla typer av användare kan ha. Ett exempel på en typ av användare med andra krav och 

behov är studerande vid ett universitet.
7
 

Vid Linköpings universitet ges utbildningarna civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 

civilingenjör i industriell ekonomi samt civilekonomprogrammet, vilka alla tre har gemensamt 

att det finns möjlighet att välja en profil med inriktning mot finans. Förutom att lära sig teorier 

inom finans kan det vara till fördel för studenterna från dessa utbildningar att få en känsla och 

förståelse för hur finansiella marknader fungerar och prova på att bygga upp portföljer av 

olika typer av finansiella instrument. I denna kontext behövs således en 

portföljhanteringsmodell, men att använda de kommersiella systemen kostar mycket och de är 

inte anpassade för ett universitets behov. Ett av behoven är att modellen för portföljhantering 

ska vara pedagogiskt uppbyggt och att det ska kunna gå att göra modifieringar i programmet. 

Dessa omständigheter antyder att det kan vara nödvändigt att använda sig av alternativet till 

att köpa ett kommersiellt system och det är att utveckla en egen modell som uppfyller kraven 

och önskemålen.
8 

1.3 Syfte 

Denna uppsats ämnar bygga en modell i PowerPlus Pro som studenter kan använda sig av för 

att befästa sina kunskaper och öka sin förståelse för hur finansiella instrument fungerar. 

1.4 Specifikationer på modellen 

Vi har av vår handledare Jörgen Blomvall, verksam vid avdelningen Produktionsekonomi på 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet, fått i 

uppdrag att vidareutveckla och utvidga en portföljhanteringsmodell.  

Modellen ska utvecklas i PowerPlus Pro, vilket är en modifiering av Microsoft Excel. 

Modellen ska hämta realtidsdata från Reuters 3000 Xtra och på detta sätt erbjuda en alternativ 

och möjligtvis förenklad modell av vad kommersiell programvara för portföljhantering gör. I 

detta ingår att modellen ska kunna presentera en uppsättning portföljer samt att kunna hantera 

                                                           

6
 URL 6: Sungurd, 2010 

7
 Intervju 4 med Jörgen Blomvall, 2010 

8
 ibid. 
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en uppsättning av finansiella instrument, vilka specificeras nedan. I denna specifikation ingår 

inte aktier, eftersom dessa redan ingår i den ursprungliga modellen.  

1. Optioner 

 Aktieoptioner 

 Valutaoptioner 

2. Terminer 

 Aktieterminer 

 Valutaterminer 

 Ränteterminer 

3. Swappar 

 Valutaswappar 

 Ränteswappar 

4. Räntebärande instrument 

 Obligationer och statsskuldväxlar 

 Forward Rate Agreements (FRA) 

Att modellen ska kunna hantera dessa instrument motiveras av att det är dessa som bör ingå i 

en kurs som behandlar finans och finansiella marknader.
9
 Det kan även tilläggas att dessa 

finansiella instrument tillsammans med aktier är de som är de mest omsatta i världen.
10

 

För samtliga av dessa finansiella instrument ska vissa data och viss information presenteras. 

Det kan därför sägas att modellen visualiserar portföljer och de data som hör till dessa. Denna 

modell ska vidareutvecklas med hjälp av VBA-programmering i Microsoft Excel-miljö i 

PowerPlus Pro. Därtill ska en funktion för analys av optioner genom teoretisk prissättning 

implementeras. I problematiken ingår att få denna modell lätthanterlig och åskådlig samt att 

den ska vara en transparent låda, vilket innebär att en användare ska kunna förstå hur den 

                                                           

9
 Madura, J., 2010, sid. xxxi(Preface) 

10
 Intervju 4 med Jörgen Blomvall, 2010 
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fungerar samt kunna ändra den. Det sistnämnda förutsätter att denne kan programmera i VBA. 

För dessa ändamål ingår det inom ramen för denna uppsats att skriva en användarmanual.  

1.5 Genomförande och avgränsningar 

Modellen kommer i sitt nya utförande att avgränsas till att omfatta de finansiella instrumenten 

aktier, optioner, swappar, terminer, obligationer, statsskuldväxlar FRA:s samt valutor. Sett till 

dessa har vi valt att presentera och implementera de mest omsatta undergrupperna av dessa 

instrument. I den ursprungliga modellen ingår portföljoptimering och statistisk analys såsom 

beräkning av väntevärde, historisk volatilitet, kovarians och korrelation. I vår modell kommer 

dessa funktioner inte gälla för de tillagda finansiella instrumenten. De befintliga funktionerna 

vad gäller aktier kommer emellertid även framgent att kunna användas. Gällande den 

teoretiska prissättningen har den avgränsats till att enbart gälla aktieoptioner. Då modellen 

bygger på realtidsdata hämtade med applikationen Reuters 3000 Xtra, vilken presenteras i 

avsnitt 3.2.5, medför detta att modellen inte kan användas utan att den mjukvaran finns 

installerad på datorn. 

1.6 Den befintliga modellen och val för dess utvidgande 

Den befintliga modellen som finns i dagsläget erbjuder användaren valet att köpa och sälja de 

aktier för vilka det finns kurser tillgängliga i Reuters 3000 Xtra. Det går i den ursprungliga 

modellen att handla med aktier i enbart en valuta, för att användaren skall erhålla satisfierande 

resultat. Det går inte att handla med aktier med flera valutor i en och samma aktieportfölj. 

Vidare erbjuder den ursprungliga modellen, som tidigare nämnt, optimering av aktieportföljer 

samt presentation av diverse statistik för de ägda aktierna, exempelvis volatilitet och 

kovarians. Det finns möjlighet att undersöka hur innehavet i portföljen har förändrats under de 

senaste 500 börsdagarna. Vi har valt att behålla alla befintliga funktioner i modellen. Det har 

tidigare framgått hur modellen ska utvidgas det vill säga för vilka finansiella instrument, men 

det ska även läggas in en funktion, med vilken det går att sätta in och ta ut olika valutor i 

konton samt växla mellan valutorna. Denna funktion ska kunna hantera samtliga valutor som 

Reuters 3000 Xtra kan ge information om. För samtliga valutor ska det gå att bevaka ett 

konto, från vilket det går att till exempel ta ut pengar för köp av en godtycklig tillgång. 
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av undersökningsmetodik, samt vår urvalsprocess och 

källkritik hänförlig till denna.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Vi kommer i detta kapitel att presentera de olika finansiella instrument som kommer att vara 

möjliga att hantera i vår modell.   

Kapitel 4 – Empiri del 1: beskrivning av modellen 

I detta kapitel kommer det att redogöras för modellens uppbyggnad och funktionalitet . Även 

de val vi gjort vid skapandet av vår modell presenteras. Olika data rörande de olika finansiella 

instrumenten motiveras och det förklaras således varför de specifika data som modellen 

erbjuder att visa användaren är relevanta.  

Kapitel 5 – Empiri del 2: intervjuer 

I denna andra empiridel presenteras resultaten av våra kvalitativa intervjuer. 

Kapitel 6 – Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar vi vår modell utifrån vårt syfte med uppsatsen och modellen. 

Kapitel 7 – Slutsatser 

Detta sista kapitel lyfter fram våra slutsatser av vårt arbete med denna uppsats. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras vår arbetsprocess, metodsynsätt, metodik samt våra val av studier. 

2.1  Metodval 

Flertalet metodböcker för företagsekonomisk forskning nämner två huvudsakliga 

förhållningssätt vid val av studie. Dessa är kvantitativ respektive kvalitativ studie.
11

 

Denna uppsats är en finansiell uppsats med syftet att utveckla en modell byggd av data som 

hämtas i realtid. Sett till detta blir därför det kvantitativa förhållningssättet att föredra för 

själva modellen. En kvantitativ studie kan beskrivas som att den genomgår vissa steg.
12

 Dessa 

är:  

1. Teori 

2. Hypotes 

3. Undersökningsdesign 

4. Utformning av mått för begreppen 

5. Val av plats där forskningen ska göras 

6. Val av respondenter 

7. Tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling 

8. Bearbetning av data 

9. Analys av data 

10. Resultat och slutsatser 

11. Formulering av resultat och slutsatser 

På grund av arten av vår modellutveckling har vi inte genomgått samtliga steg i denna 

stegmodell. Till exempel har vi inte gjort någon hypotes som vi kvantitativt undersökt. Vi har 

av den anledningen gjort en egen liten stegmodell för hur vi tagit fram vår kvantitativa 

modell. Vi har inte på samma sätt som stegmodellen ovan gjort en undersökning, utan istället 

                                                           

11
 Bryman, A. & Bell, E., 2003., sid. 39-41 

12
 ibid. sid. 86 
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tagit fram en visualisering av portföljer med tillhörande data. Vår egen stegmodell för det 

kvantitativa arbete som gjorts för den modell uppsatsen behandlar, har vissa likheter med 

stegmodellen ovan. Vår stegmodell ser ut som följer: 

1. Teori 

2. Undersökningsdesign 

3. Val av relevanta data för presentation 

4. Modellbygge med bearbetning av data 

5. Analys av data 

6. Analys av modellen 

Vi har alltså först utgått från teorier om finansiella instrument. Sedan valde vi en 

undersökningsdesign och i det ingår att utgöra en ram för insamling av data.
13

 Detta innebär 

att vi valde att hämta data till vår modell från Reuters 3000 Xtra. Därefter byggde vi vår 

modell som bearbetar data. Analysen av data var att ett teoretiskt pris räknades ut för optioner.  

Förutom att modellen togs fram med kvantitativ metod gjordes även tre kvalitativa intervjuer 

med marknadsaktörer, vars syften är undersöka hur deras portföljhanteringssystem är 

uppbyggda, vad som bör beaktas vid framtagandet av en sådan modell samt jämföra det med 

vår färdiga modell. Det var tänkt att intervjuerna skulle vara telefonintervjuer, men på grund 

av ett missförstånd mellan oss och den intervjuade kom intervjufrågorna att bli besvarande via 

e-mail. Vi gjorde även en kvalitativ intervju med vår uppdragsgivare Jörgen Blomvall vid 

Linköpings universitet, för att förstå vad han vill få ut av vårt arbete samt att se vad som 

skulle skilja vår modell från de system som marknadsaktörerna använder. Gällande en 

kvalitativ studie kan den beskrivas gå igenom vissa steg.
14

 Dessa är:  

1. Problemformulering 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3. Insamling av relevanta data 

                                                           

13
 Bryman, A. & Bell, E., 2003, sid. 47 

14
 ibid. sid. 300 
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4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

När vi gjorde vår kvalitativa studie med intervjuerna genomgick vi samtliga av de nämnda 

stegen. Genom vår analys sammanförde och jämförde vi resultaten av vår kvantitativt 

framtagna modell med vår tolkning av intervjumaterialet.  

2.2 Modellbyggande 

En modell kan definieras på olika sätt, men en definition är att en modell är extern och 

explicit representation av en del av verkligheten som är sett ur ett visst perspektiv av de 

personer, som önskar att använda modellen för att förstå, förändra, hantera och styra den 

delen av verkligheten.
15

 

En modell kan beskrivas som en grå, svart eller transparent låda. I ena änden av lådan 

inkommer det inputs och i den andra änden utkommer det outputs. Om lådan ska vara grå, 

svart eller genomskinlig beror på om det går att förstå den process eller transformation, som 

skett med inputs till outputs. Om den är svart går det inte alls att veta vad modellen egentligen 

gör, om den är grå är processen inte till fullo förstådd och om den är transparent går det helt 

förstå modellen.
16

 Vår modell anser vi vara en transparent låda, eftersom vi vet exakt vad 

modellen gör med de inputs, vilka vi matar in i en transaktionslista. Vi har därefter själva 

programmerat vad som görs med det som matas in. En användare som kan programmera med 

VBA kan såväl förstå modellens uppbyggnad som göra ändringar i den, så att modellen 

anpassas efter dennes behov och önskemål. Det inses trivialt att modellen för en person som 

inte kan programmera blir modellen inte en transparent låda, utan en svart låda. 

Vidare kan modellers användningsområden delas in i fyra arketyper, vilka ligger i ett 

spektrum med rutinmässigt användande i ena änden av spektret och mänsklig interaktion i 

andra änden av spektret. I detta spektrum finns arketyperna automatisk beslutsfattande, 

rutinmässigt stöd för beslutsfattande, undersökning och förbättring av olika system samt att 

förse med insikt för debatter.
17

 

                                                           

15 Pidd M., 2010, sid. 14 
16

 ibid. sid. 15 
17

 Pidd M., 2010, sid. 16 



 

9 

Automatiskt beslutsfattande innebär att användaren först förser modellen med indata, att 

modellen sedan behandlar det och att systemet sedan själv får fatta ett beslut. Detta skulle 

kunna röra sig om en modell i form av en webbsida, på vilken det går att boka en flygbiljett. 

Beroende på de val som görs fattar modellen ett beslut om det slutgiltiga priset. Modellen är 

helt deterministisk. Automatiskt beslutsfattande används ofta rutinmässigt och frekvent.
18

 

Rutinmässigt stöd för beslutsfattande har till uppgift att underlätta, men inte ersätta mänskligt 

beslutsfattande. Detta skulle kunna innebära att modellen ger outputs, men att en människa 

finner det orimligt eller opraktiskt och på grund av det förbiser den personen vad modellen 

sagt. Ett annat exempel är en modell, som har till uppgift att med statistik som grund, 

förutsäga något. Användaren förlitar sig inte helt till denna modell, utan väger även sitt eget 

omdöme och erfarenheter tillsammans med vad modellen säger och skapar på så sätt en egen 

bild av prognosen.
19

 

Undersökning och förbättring av ett system kan vara att modellen beskriver ett komplext 

system eller fenomen, så att det går att förstå eller förklara detta fenomen. Denna arketyp kan 

också inbegripa design och förbättringar av system. En sådan modell skulle kunna röra sig om 

att undersöka hur olyckor hanteras på en akutmottagning. I detta ingår inte bara att modellen 

ska beskriva detta exempelvis i form av statistik, utan det ingår även att modellen ska ge 

förslag på åtgärder.
20

 

Att en modell ska förse användaren med insikt för debatter, är behövligt när det rör sig om till 

exempel två personer med ett gemensamt intresse av en företeelse, men med olika mål och 

värdesystem och att de därför inte är överens om till exempel vilka åtgärder som måste vidtas 

då ett visst problem föreligger. Modellen ska i detta sammanhang inte ge en lösning på 

problemet, utan bara bidra med olika nya aspekter och värden som dessa personer sedan kan 

diskutera.
21

 

Det gäller att rutinmässigt stöd för beslutsfattande kräver inputs till modellen som är 

detaljerade, exakta och uppdaterade.
22

 Detta motiverar varför vi valt att göra en modell med 

ett sådant användningsområde. Dessutom förser vår modell användaren med outputs, som 

användaren sedan kan använda som underlag vid eget beslutfattande. Det är till exempel inte 

                                                           

18
 Pidd M., 2010, sid. 17 

19
 ibid. sid. 17 

20
 ibid. sid. 18 

21
 ibid. sid. 18 

22
 ibid. sid. 19 
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modellen som säljer och köper aktierna och de finansiella instrumenten, utan det är något som 

tillkommer användaren av modellen. 

Vid modellbygge inom samhällsvetenskap finns det två olika angreppssätt: det deduktiva och 

det induktiva. Deduktion innebär att modellen utgår från befintlig kunskap och teorier inom 

det aktuella området och att modellen härleds eller deduceras ur dessa.
23

 Induktion i motsats 

till detta innebär att utgångspunkten istället är observationer eller empiri och att en modell 

byggs upp eller induceras genom en generalisering av dessa.
24

 

Byggandet av vår modell måste anses vara av deduktiv natur, eftersom vi utgått från relevant 

teori om finansiella instrument och därefter utifrån den grunden byggt eller deducerat vår 

modell.  

2.3 Datainsamling 

Datainsamling sker via insamling av antingen primärdata
25

 eller sekundärdata
26

. Primärdata 

samlas in genom direkta observationer och det kan röra sig om intervjuer och enkäter. 

Sekundärdata är data som samlats in av andra forskare eller organisationer och kan exempel 

vis bestå av statistiska data.
27 

För vår modell och för denna uppsats har två olika typer av 

primärdata använts. Dessa består av data som erhölls vid de fyra kvalitativa intervjuerna samt 

primärdata från Reuters som fungerar som inputs i vår modell.  

2.3.1 Insamlande av primärdata genom intervjuer 

Vid kvalitativa intervjuer är fokus inte på att finna objektiva sanningar, utan det fokus ligger 

på den intervjuades uppfattningar och synpunkter.
28

 Syftet med våra intervjuer är att få fram 

den intervjuades uppfattning och perspektiv på ämnet i fråga.
29

 Eftersom det rör sig om 

uppfattningar grundade på dennes subjektivitet och personliga erfarenheter om det vi frågade 

om, är det inte lämpligt att generalisera resultaten. Således har vi inte för avsikt att 

generalisera dessa och uttala oss om att de skulle gälla alla marknadsaktörer inom samma 

bransch. Kvalitativ forskning inbegriper ofta studium av en liten grupp och fokus tenderar 
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därför att ligga på det kontextuellt unika
30

 och det inbegriper att försöka beskriva mer 

komplexa fenomen, vilka inte går att analysera med kvantitativa metoder.
31

  

Vid kvalitativa intervjuer är det inte lika vikigt att ha en klar struktur för dem som vid 

kvantitativa intervjuer, utan de kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade.
32

 Våra 

intervjuer anser vi vara semi-strukturerade, eftersom vi hade en intervjuguide, som vi inte helt 

strikt följde och de gavs stor frihet för intervjuobjektet att svara som det ville. Det fanns också 

möjlighet för oss som intervjuare att ställa följdfrågor och på så sätt kom intervjun att 

utvecklas efter situationen
33

, vilket medförde att intervjuprocessen blev dynamisk.
34

  

Intervjuguiden, se appendix 1 och 2, utformade vi efter olika aspekter som är viktiga vid 

portföljhantering och visualisering av portföljer. Grunden för detta kom av våra egna 

erfarenheter och reflektioner som vi hade under utarbetandet av vår modell. Det gjordes även 

vissa försöka att hitta sekundärdata på området, men vi kunde inte finna något. Vissa frågor 

var mer av informationskaraktär till exempel vilka som förser med börsdata och vilken 

eventuell programvara som används för portföljhantering. Andra frågor rörde mer deras 

erfarenheter av portföljhanteringssystem och visualisering av portföljer och det fanns slutligen 

även frågor som rörde deras åsikter. Vi tog vid utformandet av frågorna hänsyn till 

grundläggande råd som att först notera bakgrundsfakta om de intervjuade, att språket ska vara 

begripligt samt att inte ställa ledande frågor. Intervjuerna spelades in.
35

 Detta gjorde att vi 

kunde rikta uppmärksamheten på respondenten istället för att anteckna och detta underlättade 

även vår efterföljande transkribering av intervjuerna. En nackdel med inspelning är att det 

skulle kunna göra respondenten mindre avslappnad än utan inspelning. För att få en denne 

avslappnad är det viktigt att intervjuaren är förtroendeingivande och resultatet av det skulle 

kunna bli att den intervjuade ger uppriktigare svar. För att få respondenten mer avslappnad 

förklarade vi varför vi ville spela in istället för att fråga om tillåtelse.
36

  

Då svaren på frågorna rörde sig om personliga erfarenheter och åsikter, blev det vikigt att 

urvalet gjordes på ett lämpligt sätt. Urvalet kan sägas vara ett teoretiskt urval.
37

 Vi ville få en 
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viss spridning och därför försökte vi finna intervjupersoner hos olika banker och personer som 

inte jobbade med exakt samma uppgifter, men vars arbete hängde starkt ihop med det vi ville 

undersöka. För att åstadkomma detta, ringde vi olika banker och frågade oss fram hos olika 

personer tills vi fann en lämplig person med relevanta arbetsuppgifter. Vi ringde totalt fem 

banker, men som tidigare nämnt vill bara tre medverka i en intervju. Då vår studie inte hade 

ett statistiskt urval och inte heller skulle leda till någon generalisering, fick dessa bortfall inte 

så stora konsekvenser som det kan få vid statistiska undersökningar. Eftersom de personer vi 

frågade hade en stor erfarenhet av det vi ville undersöka blir deras svar och synpunkter 

värdefulla och relevanta för analysen av vår modell. 

Det var tänkt att alla intervjuer med marknadsaktörer skulle göras per telefon, men på grund 

av en missuppfattning mellan oss och en tilltänkt intervjuad kom frågorna att bli besvarade 

genom e-mail. Denna kom då inte längre att vara semi-strukturerad, utan strukturerad och de 

fanns ingen möjlighet till interaktion samt flexibilitet.
38

 Vi fann ändock att det fanns värde i 

svaren från den intervjun och således kom även den att bli primärdata till denna uppsats.  Att 

telefonintervjuer valdes från den första början var att de är lätthanterliga och tar mindre tid i 

anspråk av den intervjuade
39

. En ytterligare anledning är att portföljhantering sker centralt hos 

bankerna och inte vid varje lokalt kontor.  

2.3.2 Insamlande av primärdata för input 

Den andra typen av primärdata, som fungerar som inputs i vår modell, erhåller vi genom 

applikationen Reuters 3000 Xtra, vilken tillhandhålles av Thomson Reuters. Thomson Reuters 

är en mediekoncern, vilken levererar nyheter, kvantitativa data samt annan typ av information. 

Enligt dess hemsida är koncernen världsledande inom detta område. Några exempel på olika 

områden, inom vilka Thomson Reuters fungerar som källa för information är; finans, juridik, 

beskattning och redovisning.
40

 Reuters Group PLC gick år 2007 samman med Thomson 

Corporation och i och med det bildades koncernen Thomson Reuters.
41

 Genom att Reuters 

ingår i koncernen levererar den också traditionella nyheter, vilka till exempel kan hittas i en 

vanlig dagstidning eller via television. I sammanhanget för vår modell fungerar Reuters som 

en informationskanal, vilken levererar primärdata. 
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För att Thomson Reuters ska kunna upprätthålla sitt oberoende från andra organisationer, 

bevara sin integritet samt vara fria från partiskhet och vinkling, när det gäller att samla och 

sprida nyheter och information, har fem förtroendeprinciper utformats. Dessa principer 

lyder:
42

 

1. Thomson Reuters ska vid ingen tidpunkt hamna under kontroll av någon intressegrupp 

eller politisk fraktion. 

2. Integritet, oberoende och frånvaro av partiskhet ska alltid bevaras fullständigt. 

3. Thomson Reuters ska förse opartiska och tillförlitiga nyhetstjänster till tidningar, 

nyhetsbyråer, radiomedia, TV-media och annan media samt till myndigheter, 

institutioner, individer och andra med vilka Thomson Reuters upprättat kontrakt. 

4. Thomson Reuters ska, förutom att ta hänsyn till de intressen som rör media och 

dessutom på ett tillbörligt sätt ta hänsyn till de många andra intressen som de 

handhåller. 

5. Thomson Reuters ska sträva efter att utöka, utveckla och anpassa nyheterna, tjänsterna 

och andra produkter, så att det kan upprätthålla sin ledande position i den 

internationella nyhets- och informationsbranschen. 

Vidare är dessa principer fundamentala för hela Thomson Reuters verksamhet och en 

anledning till att alla deras många kunder över hela världen måste kunna förlita sig på att 

nyheterna och informationen är tillförlitlig och objektiv.
43

  

Med Reuters 3000 Xtra går det att följa marknadshändelser i realtid. Detta innebär att det går 

att hämta köp- och säljkurser för exempelvis aktier, optioner, valutor och handelsråvaror. 

Applikationen har möjlighet att förutom det nyss nämnda hämta in och visa stora mängder 

andra data hänförliga till exempelvis en viss aktie. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om 

historiska data, grafer, beräknade parametrar och nyheter kring företaget bakom aktien.
44

 

Listan över data som kan visas kan göras väldigt lång och vilka data som är relevanta för vår 

modell kommer att presenteras i empiriavsnittet nedan. Data som hämtas i realtid är 

primärdata medan data som rör historiska kurser måste anses vara sekundärdata med 
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potentiella fel, vilket också till viss del utgör input i vår modell. På grund av Thomson 

Reuters förtroendeprinciper anser vi att de inputs som ges till vår modell är objektiva och 

tillförlitliga. Därmed kommer även vår modell under förutsättning att den fungerar som ämnat 

att förse användaren med tillförlitliga outputs.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet hänger samman med om en undersöknings resultat 

blir detsamma om undersökningen skulle upprepas. Om resultaten från två skilda likvärdiga 

undersökningar ändock skulle skiljas, blir det sett med detta begrepp viktigt att ta reda på om 

denna skillnad skulle bero på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.
45

 Angående vår 

kvantitativa modell är reliabiliteten hög för det första på grund av att börsdata för input ges av 

Reuters 3000 Xtra. Denna källa anser vi vara tillförlitlig dels genom att vi i uppsatsen 

granskat den och dels därför att många finansiella institut världen över använder denna för att 

hämta in finansiell information. För det andra är modellens tillförlitlighet hög, eftersom ett 

programmerat system till sin natur är deterministiskt och att vi skapat modellen i enlighet med 

väl etablerade finansiella teorier. Detta innebär att identiska inmatningar vad gäller önskade 

data som ska visualiseras samt identiska inputs alltid kommer att ge samma utfall. Det som 

skulle kunna påverka reliabiliteten i negativ riktning är om vi skulle ha programmerat 

felaktigt, men detta har vi försökt att gardera oss emot genom att testköra modellen efter att en 

viss funktion eller del har programmerats samt att vi testkört hela modellen genom att låta 

modellen fås testa på många olika fall och kombinationer av valmöjligheter. Vi var två 

stycken som programmerade och vi lät oss inte bara testa våra egna delar av VBA-koden, utan 

även varandras. 

Fortsättningsvis vad gäller reliabiliteten för den kvalitativa studien, anser många forskare att 

detta inte är lika relevant som vid kvantitativa studier
46

 och vi är i princip också av den 

uppfattningen. Det som vi ändock vill lyfta fram i denna kontext är att de intervjuade i den 

kvalitativa studien får antas ge sanningsenliga svar som reflekterar deras uppfattningar och 

erfarenheter. 

Validitet innebär att bedöma om en studies konklusioner hänger ihop eller om de inte gör 

det.
47

 Det kan också röra sig om begreppsvaliditet, vilket rör frågan huruvida mätvariabler 
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som utformats i syfte att mäta ett begrepp också gör det och inte mäter någonting annat.
48

 För 

vår kvantitativa modell blir inte det förstnämnda särskilt relevant, eftersom det primära syftet 

med denna inte är att dra slutsatser som ett resultat av en undersökning, utan att ge 

tillförlitliga outputs. Vad gäller begreppsvaliditet har vi själva i vår modell inte infört några 

nya begrepp, utan använt oss av begrepp som används frekvent inom finansiell teori och inom 

finansvärlden i allmänhet och detta gör att validiteten blir hög. Vad gäller validitet för den 

kvalitativa studien är det någon som egentligen inte har någon speciell betydelse.
49

 

2.5 Källkritik 

Då vårt teoriavsnitt baseras på sekundärdata, är det viktigt att förhålla sig kritiskt gentemot 

den informationen och kontrollera dess kvalitet.
50

 Vi har valt att i första hand inrikta oss på 

användandet av böcker samt publicerade vetenskapliga artiklar. När vi valde dessa undersökte 

vi dem utifrån ett flertal frågor av vilka de viktigaste är
51

: 

 Vem har skrivit den? En auktoritet eller vem som helst? 

 Vem är författaren i förhållande till ämnesområdet? 

Angående de vetenskapliga artiklarna som används i uppsatsen är några av dem skrivna av 

författare som fått Nobelpriset just för de teorier som dessa artiklar beskriver.
52

 Flertalet 

artiklar har vi funnit i databaserna Business Source Premier och ScienceDirect. En kritik som 

kan riktas mot vetenskapliga artiklar är att forskningsresultaten kan bli obsoleta, men för att 

undvika det försökte vi i de flesta fall att använda så aktuella artiklar som möjligt. I de fall 

som vi använde oss av äldre artiklar rörde det sig om artiklar vars forskningsresultat än idag 

är aktuellt, varför dessa används flitigt än idag. 

Vi har även använt oss av vissa elektroniska källor, men i så stor utsträckning som möjligt 

undvika det. De gånger vi använt oss av det har det rört sig om välkända organisationer, vilka 

också är välkända för att de tillförlitlig information. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Introduktion till finansiella instrument 

En definition för begreppet finansiellt instrument från IAS (International Accounting 

Standards) 32§11 lyder:  

”A contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity 

instrument of another entity”
53

 

Ett finansiellt instrument är alltså enligt denna definition ett avtal som ger upphov till 

exempelvis ett innehav av en tillgång eller en skuld beroende på vilket slag av instrument som 

avses. Några exempel på finansiella instrument är aktier och obligationer
54

. Marknaderna för 

finansiella instrument möjliggör kapitalflöden och ligger därför exempelvis till grund för 

investeringar både för hushåll, företag och staten
55

. Under de senaste åren har marknaderna 

för finansiella instrument vuxit lavinartat och en trend de senaste åren är att marknaderna i 

olika länder integreras och internationaliseras
56

.  

I denna uppsats kommer de finansiella instrument som ingår i modellen att presenteras det vill 

säga optioner, terminer, swappar, FRA, obligationer och statsskuldväxlar. Dessa handlas på 

olika typer av finansiella marknader beroende på vilket slag av finansiellt instrument som är 

aktuellt. Dessa marknader är derivatmarknaden, räntemarknaden och valutamarknaden.
57

 En 

typ av finansiella instrument är derivat och dessa är finansiella instrument vars värde beror på 

en annan tillgång, vilken brukar benämnas underliggande tillgång. En aktieoption har 

exempelvis en aktie som underliggande tillgång och det betyder att dess värde kan härledas 

från eller en underliggande aktie det vill säga det finns en korrelation dem emellan.
58

 Ett 

vanligt syfte för att handla med derivat är att hantera risker och det hänger ihop med att det 

finns en osäkerhet, som kan vara hänförlig en viss tillgång
59

. En innehavare av ett derivat kan 

därigenom skydda sig mot exempelvis kursnedgångar för en valuta. Att skydda sig mot risker 

genom handel med derivat kallas även hedging.
60
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Ett annat syfte för handel med derivat är spekulation och tanken med det är att göra vinster på 

grund av den underliggande tillgångens uppgångar och nedgångar.
61

 Avslutningsvis är ett 

syfte så kallad arbitrage och det innebär att det på grund av derivatens priser blir möjligt att 

säkerhetsställa en framtida vinst
62

. Det sistnämnda kan åstadkommas genom handel av samma 

derivat på två olika börser, vilka inte har exakt samma pris på grund av att växelkursen inte 

perfekt överensstämmer med derivatens värden. Det blir då möjligt att genom handel på 

bägge börserna dra nytta av den differens som då uppstår.
63

 

3.2 Optioner 

En option är ett slags derivat. Det är ett kontrakt mellan två parter - en säljare och en köpare.
64

 

Den ena av parterna blir innehavare av optionen och denne kan antingen inneha en köpoption 

eller säljoption. På engelska benämns köpoptionen call och säljoptionen put.
65

 Termerna put 

och call kommer ej att användas i detta teoriavsnitt, men däremot används dessa benämningar 

i den utvecklade modellen på grund av Reuters information är på engelska. I kontraktet 

mellan de två parterna ges innehavaren av optionen möjligheten att i framtiden köpa eller 

sälja en underliggande tillgång till ett överenskommet pris. Innehavaren har alltså rättigheten 

att köpa tillgången för en köpoption respektive sälja tillgången för en säljoption, men det 

betyder inte att denne är förpliktigad att göra det.
 66

  

Den underliggande tillgången för en option kan vara en aktie eller en valuta, vilket innebär att 

innehavaren kan köpa eller sälja till en viss aktiekurs eller till en viss växelkurs
67

. Det finns 

även så kallade ränteoptioner och dessa innebär rättigheten till köp eller försäljning av 

värdepapper
68

. Ett optionskontrakt kan ingås mellan privatpersoner och denna marknad kallas 

för over-the-counter. År 1973 bildades en organiserad optionsmarknad.
69

 Köp och försäljning 

sker idag genom finansiella institutioner och de kan till exempel vara kommersiella banker
70

. 

I Sverige går det att handla med optioner efter standardiserade kontrakt över OMX 
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Stockholmsbörsen
71

. Vid tecknandet ett optionskontrakt måste parten som blir innehavare 

betala ett optionspris eller en premie till utgivaren
72

. Förutom optionspriset har optionen ett 

lösenpris och det är priset som måste erläggas eller erhållas vid den tidpunkt som utbytet 

mellan kontraktsparterna sker
73

.  

Som tidigare nämnt ger optionen innehavaren rättigheten att köpa den underliggande 

tillgången i framtiden, men detta betyder inte att det kan ske hur långt som helst fram i tiden. 

Optioner har med andra ord ett slutdatum, vilket framgår av optionskontraktet. Beroende vilka 

villkor som gäller för inlösen av optioner finns klassificeringen amerikanska eller europeiska 

optioner.
74

 Av namnen att döma verkar det som att det handlas med två olika typerna av 

optioner på olika kontinenter. Så är emellertid inte fallet, utan bägge typerna förekommer 

såväl i Europa som i USA.
75

 En amerikansk option ger innehavaren möjligheten att köpa eller 

sälja den underliggande tillgången vid valfri tidpunkt mellan tecknandet och lösendagen. Till 

skillnad mot den amerikanska optionen låter den europeiska optionen innehavaren att köpa 

eller sälja på lösendagen.
76

 

Optioner har optionsbeteckningar som en användare måste lära sig att kunna tolka. Denna 

beteckning består av en förkortning av den underliggande tillgången. Ur koden går det att 

utläsa slutmånad, lösenpris och om den är en köpoption eller en säljoption.
77

 För att illustrera 

principen har vi enligt en beskrivning
78

 av systemet med optionsbeteckningar konstruerat ett 

exempel på hur det kan se ut. En aktieoption med optionsbeteckningen ABB10730C1 är en 

köpoption för en ABB-aktie med lösenpriset 107,30 kr och den har sitt slutdatum den tredje 

fredagen i mars 2011. Enligt samma system är en aktieoption med optionsbeteckningen 

ABB10850N1 en säljoption för en ABB-aktie med lösenpriset 105,50 kr och slutdatumet den 

tredje fredagen i februari 2011. 
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3.2.1 Optionsvärdering 

För att värdera aktieoptioner innan slutdagen finns det olika matematiska metoder, varav en är 

Black-Scholes-Merton-modellen
79

. Det finns emellertid andra metoder för optionsvärdering, 

exempelvis kan värdering ske med hjälp av binomialträd. Det är en populär metod för 

prissättning av aktieoptioner som Cox, Ross och Rubstein introducerade år 1979. Metoden är 

mer komplex till sin natur och därför har den inte implementerats i den utvecklade 

modellen.
80

 På grund av att beräkningar med Black-Scholes-Merton-modellen kommer att 

implementeras i vår modell följer en utförlig beskrivning av värdering med denna metod. 

3.2.2 Black-Scholes-Merton-modellen 

År 1973 utvecklade Fischer Black och Myron Scholes en matematisk modell för en teoretisk 

prissättning av aktieoptioner. Denna modell avsåg att prissätta europeiska optioner. Scholes 

och Black utgick ifrån antagandet att om optioner gick att prissätta helt korrekt, skulle det inte 

gå att göra några riskfria vinster genom att skapa optionsportföljer. Detta är bakgrunden till att 

modellens pris enbart är teoretiskt och att det inte utger sig för att vara det verkliga värdet. 

Den första versionen av modellen prissatte europeiska köp- och säljoptioner.
81

 Samma år 

förbättrades modellen lite av Robert Merton och därför kallas den idag för Black-Scholes-

Merton-modellen. Denna modell kan även appliceras på andra derivat än optioner
82

. 

För att kunna räkna ut det teoretiska priset för en aktieoption, krävs att en parameter för aktien 

kallad volatilitet är uträknad. Detta är ett mått på hur mycket en aktiekurs svänger i 

genomsnitt under en viss period, det vill säga volatiliteten fungerar med avseende på detta 

som en typ av riskmått. Volatiliteten är matematiskt uttryckt aktiens standardavvikelse. Aktier 

har vanligtvis en volatilitet mellan 15% och 60%.
83

  

Volatiliteten för en aktieoption definieras som standardavvikelsen för direktavkastningen som 

aktien ger under ett år
84

 när direktavkastningen är uttryckt matematiskt kontinuerligt
85

. Det 

som denna definition syftar på går inte att räkna ut exakt, utan måste skattas. Detta görs 

genom att priset på en viss aktie observeras återkommande med ett visst tidsintervall. Med 
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dessa observationer och med hjälp av den vanliga statistiska skattningen
86

 av 

standardavvikelsen skattas den standardavvikelse som definitionen av volatilitet talade om.
87

 

Den matematiska modellen i sig bygger på en Wienerprocess. Detta är en stokastisk process, 

där förändringen av en variabel under varje kort tidsperiod med längden Δt är normalfördelad 

med väntevärdet 0 och variansen Δt.
 88

 

3.2.3 Black-Scholes-Mertons differentialekvation 

Black-Scholes-Mertons modell bygger på vissa antaganden och dessa är för aktieoptioner:
89 

1. Aktiepriset följer en Wienerprocess. 

2. Blankning är tillåten  

3. Det finns inga transaktionskostnader eller skatter. Alla tillgångar är perfekt delbara. 

4. Det sker ingen utdelning under optionens livstid. 

5. Det finns inga möjligheter att dra nytta av arbitrage.  

6. Handeln med tillgångar sker kontinuerligt. 

7. Den riskfria räntan är konstant och densamma för alla utgångsdatum.  

Black-Scholes-Merton-modellen kan beskrivas med en matematisk differentialekvation. I den 

framställning som ges nedan är den beroende variabeln f, priset på en option, vilken beror av 

variablerna tid, t och den underliggande aktiens pris, S. Differentialekvation kommer således 

att innehålla partiella derivator. I den ingår även den riskfria räntan. Differentialekvationen 

kan uttryckas enligt vad som följer.
90
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Denna differentialekvation har rent matematiskt många lösningar och den kan lösas på olika 

sätt. Det som avgör vilken lösning som fås är att det till differentialekvationen läggs till 
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randvillkor. Vi är intresserade av köp- och säljoptioner och för dessa gäller följande 

randvillkor, då K är lösenpriset.  

 0,max KSf   när Tt   för en köpoption 

 0,max SKf   när Tt  för en säljoption 

Dessa randvillkor formulerades redan av Black och Scholes.
91

 

 

3.2.5 Black-Scholes prissättningsformler 

Om Black-Scholes-Mertons differentialekvation löses med randvillkoret för en köpoption 

respektive en säljoption, kommer detta att ge det teoretiska priset för respektive optionsslag. 

Emellertid hade som tidigare nämnts Black and Scholes kommit med en modell innan Merton 

modifierade den. Med den förstnämnda modellen löste Black and Scholes detta problem på ett 

litet annorlunda sätt än det som Merton lyfte fram.
92

 Dessa lösningar kallas därför Black-

Scholes prissättningsformler och dessa presenteras här
93

.  

För en köpoption blir priset, c: 

   210 dNeKdNSc Tr    

För en säljoption blir priset, p: 

   102 dNSdNeKp Tr    

För att dessa två teoretiska priser ska kunna beräknas, måste först d1 och d2 beräknas enligt: 
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S0 är den underliggande aktiens pris vid tidpunkten noll 

K är det förutbestämda lösenpriset 

r är den riskfria kontinuerliga räntan 

σ är den underliggande aktiens volatilitet 

T är den kvarvarande tiden till slutdagen 

 xN  är den kumulativa normalfördelningen. 

Även Black-Scholes prissättningsformler bygger på vissa antaganden, som liknar de som 

gäller för Black-Scholes-Merton-modellen. Deras antaganden är
94

: 

1. Den kortsiktiga räntesatsen är känd och är konstant. 

2. Aktiepriset ändras slumpmässigt och kontinuerligt i tiden med en varians, som är 

 proportionell mot kvadraten av aktiepriset. Följaktligen är sannolikhetsfördelningen av 

 möjliga aktiepriser efter varje ändligt tidsintervall lognormalt. Variansen av avkastningen 

 är konstant. 

3. Aktien ger inga utdelningar  

4. Optionen är europeisk det vill säga den kan bara användas vid utgångsdatumet. 

5. Det finns inga transaktionskostnader för att sälja eller köpa aktien eller optionen. 

6. Det är möjligt att med den kortsiktiga räntesatsen låna varje liten del av priset för en 

 tillgång, för att köpa eller inneha den. 

7. Det finns inga bestraffningar för att plötsligt sälja. En säljare som inte längre vill äga en 

 tillgång kommer helt enkelt att acceptera ett pris från en köpare och går med på att vid ett 

 framtida datum betala köparen det som motsvarar priset för tillgången på den dagen. 
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3.3 Terminer 

En termin eller ett terminskontrakt är en typ av derivat och det utgör ett avtal mellan två 

parter, vilka benämns köpare respektive säljare
95

. Det finns vissa likheter mellan terminer och 

optioner, varav en är att de avser ett utbyte av en underliggande tillgång vid en i avtalet 

specificerad framtida tidpunkt
96

. Skillnaden i sammanhanget är att vid ett terminskontrakt är 

köparen respektive säljaren skyldiga att köpa respektive sälja den underliggande tillgången 

vid terminens slutdatum till det pris som anges i avtalet. Den som benämns köpare är inte bara 

köpare av den underliggande tillgången vid aktuell tidpunkt, utan denne benämns tillika 

köpare av terminskontraktet. Det omvända gäller även säljaren.
97

 I realiteten vid ett 

terminskontrakts slutdatum sker det inget utbyte av den underliggande tillgången, utan istället 

överförs skillnaden mellan priset på den underliggande tillgången och marknadspriset mellan 

de två parterna. Detta benämns avräkning. Om exempelvis köparen vid slutdatumet enligt 

kontraktet ska köpa den underliggande tillgången till ett pris överstigande marknadspriset, ska 

den andre parten betala köparen den positiva mellanskillnaden.
98

 Några vanliga typer av 

terminer är aktieterminer
99

, valutaterminer
100

 samt ränteterminer
101

.  

Terminer delas in i två huvudtyper, vilka är futures och forwards
102

 och vår modell kommer 

att kunna hantera både futures och forwards. I denna uppsats kommer vi att använda 

begreppet termin när det vi framhåller avser de bägge typerna medan vi kommer att använda 

forward och future när det vi framför enbart gäller den ena av dem. Den största skillnaden 

mellan en future och en forward är att avräkning sker på olika sätt. För en forward sker 

avräkningen vid ett enda tillfälle och det är vid dess slutdatum och en future avräknas varje 

dag.
103

 Genom att avräkningen varje dag sker i förhållande till marknadspriset omnämns 

futures som att de är "marked to market"
104

. En annan skillnad mellan futures och forwards 

består av att futures är standardiserade avtal och de när de köps på en börs är exempelvis 
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lösendag och kvantitet per kontrakt redan satt. För en köpare respektive säljare behövs därför 

ingen förhandling, utan de väljer endast vilket standardiserat kontrakt de vill använda.
105

 

Anledningen till att det finns en marknad för terminer är att de underliggande tillgångarna 

fluktuerar i pris och genom handel med terminskontrakt är till för att gardera sig mot risken 

att marknadspriset stiger eller minskar kraftigt
106

. Detta omnämns som marknadsrisk
107

. En 

annan typ av risk som kan uppstå vid handel med derivat är kreditrisk. Det betyder att en av 

parterna vid ett avtal inte kan fullfölja sina utlovade åtaganden i form av till exempel en 

utbetlaning.
108

 Vid handel med forwards finns det en viss kreditrisk medan den betraktas som 

närmast obefintlig vid handel med futures
109

. 

Vid värderingen av terminer tas det hänsyn till marknadspriset eller också benämnt spotpriset, 

Ps, antal dagar kvar till dess att terminen upphör, d1 samt en ränta, r1. Räntan är en 

alternativränta och är den ränta innehavaren av terminen kunde ha fått om denna hade valt att 

investera pengar i annat. Formeln blir enligt följande:
110
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3.4 Obligationer 

En obligation är ett räntebärande instrument
111

. Detta instrument består av ett skuldebrev och 

vanligtvis ska den som emitterat obligationen periodvis betala ränta eller så kallad kupong till 

innehavaren och vid obligationens sluttid ska dessutom det nominella värdet av obligationen 

betalas ut till den som innehar obligationen. Utgivarna av obligationer kan vara statliga 

myndigheter eller företag och dessa måste kunna visa att deras framtida kassaflöden är 

tillräckligt stora och säkra, för att kunna täcka utbetalningarna obligationerna kommer att 

medföra för dem. Om utgivaren är staten benämns obligationerna statsobligationer och om de 

ges ut av ett företag benämns de företagsobligationer.
112

 I Sverige ges statsobligationer ut av 

Riksgäldskontoret
113

. Obligationer har en löptid på minst två
114

, men det kan till och med vara 
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upp till 10 eller 30 års sikt
115

, och således är det till för att fylla en utgivares behov av 

långsiktig finansiering.  

Kupongobligation är en slags obligation. Kupongobligationer uppfyller det som hittills 

nämnts om obligationer i allmänhet och ger upphov till utbetalningar eller kuponger under 

dess löptid. Vid slutet av löptiden betalas också hela det nominella beloppet ut.
116

 Kupongerna 

är för en kupongobligation av samma storlek vid varje utbetalning och i Sverige är det vanligt 

att en kupong per år betalas ut, men det finns även de med frekventare utbetalningar. Vid 

slutet av obligationens löptid betalas förutom det nominella beloppet även en sista kupong ut. 

Att kupongerna för en kupongobligation är lika stora vid varje utbetalningstillfälle gör att det 

blir lätt för en eventuell innehavare att jämföra den med andra typer av finansiella 

instrument.
117

 Kupongobligationers pris är beroende av marknadsräntan och om räntan med 

vilken kupongerna beräknas understiger den ränta som marknaden kan erbjuda, kommer det 

att medföra obligationen blir mindre värd än sitt nominella belopp.
118

 

En annan typ av obligation är nollkupongobligationer och det skiljer sig från 

kupongobligationer genom att det inte med jämna intervall under innehavet betalas ut 

kuponger, utan istället betalas endast det nominella beloppet ut vid löptidens slut. Således 

erhåller lånegivaren hela den aggregerade räntan för lånet efter att nollkupongobligationen 

förfallit.
119

 Att det förhåller sig på det viset gör att räntan för en nollkupongsobligation 

kommer att skilja sig från marknadsräntan
120

. 

Prissättning av nollkupongobligationer bygger på en nuvärdesberäkning av det utlovade 

nominella beloppet, vilket betecknas N. Som diskonteringsränta, r, används den årliga räntan 

som utgivaren av obligationen utlovar och det tas slutligen hänsyn till nollkupongens löptid, 

n. Med dessa parametrar går det att uttrycka nuvärdet eller priset på nollkupongsobligationen 

som:
121

  

 nr

N
P
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För en kupongobligation kommer uttrycket för nollkupongsobligationen att finnas med som 

en term, vilket beror på att det nominella beloppet utbetalas i slutet av löptiden även för en 

kupongobligation. Det som tillkommer för en kupongobligation blir nuvärdena av 

kupongerna, vilka för en kupong har samma storlek, C, vid varje utbetalning. Om N även i 

detta fall betecknar det nominella beloppet, n löptiden samt r kupongräntan, kan priset, P, 

uttryckas:
122
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3.5 Swappar 

En swap är en överenskommelse mellan två parter om ett byte av kassaflöden eller 

betalningsströmmar
123

. Vanligt förekommande swappar är ränteswappar och de bygger på att 

den ena parten till följd av ett lån har räntebetalningar som är beräknade med fast ränta medan 

den andra parten har räntebetalningar i rörlig ränta. Den ena parten vill egentligen ha rörlig 

ränta och den andra parten vill egentligen ha fast ränta. Överenskommelsen blir då att de byter 

betalningsströmmar, så att de bägge får sina räntebetalningar enligt sitt önskemål.
124

  

Vidare finns det även valutaswappar och det skulle kunna vara att ett företag på ett förmånligt 

sätt ge ut obligationer i en viss valuta, men egentligen behöver företaget inte kapital i den 

valutan för tillfället, utan önskar ett kapital i en annan valuta. Emellertid kan företaget inte ta 

lån som är lika förmånliga i den önskade valutan som utgivandet av obligationer i den första 

valutan. Det kan samtidigt finnas ett företag som är i den motsatta situationen och genom ett 

finansiellt institut kan de skriva ett kontrakt om att byta betalningsströmmarna som utgivandet 

av obligationer medför.
125

 Det finns även basswappar och genom att teckna sådana kan en av 

parterna få en STIBOR-ränta i en viss valuta istället för LIBOR-ränta, som den denne först 

hade. En annan typ av swap benämns räntevalutaswap och det är en kombination av en 

ränteswap och en valutaswap.
 126
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Det brukar nämnas i sammanhanget med swappar att olika företag har olika komparativa 

fördelar
127

. Det innebär att parterna ser ett värde i utbytet av betalningsströmmar - det som 

den ena parten ser att sin motpart har är för denne mer fördelaktigt. Analogt ser motparten att 

den förstnämnde parten har något som den ser som mer fördelaktigt. Genom att först 

identifiera varandras komparativa fördelar och sedan låta utbytet av betalningsströmmar ske, 

kan bägge parterna gynnas.
128

  

Det vanligaste syftet med swappar är att säkra sig mot de risker som kan uppstå till exempel 

av att valutor eller räntor ändras
129

. Som nämnts kan det finnas komparativa fördelar vid ett 

utbyte genom en swap, men fallet behöver inte alltid vara så. Beroende till exempel vad som 

händer med räntan gällande en ränteswap, kan den ena parten vinna av utbytet på bekostnad 

av den andre parten.
130

 Då motparterna byter varandra betalningsströmmar, skulle det kunna 

innebära att någon av parterna inte har möjlighet att fullfölja sitt åtagande i form av 

utbetalningar. Det förekommer således en risk vid avtal om swappar och detta kallas för 

motpartsrisk, vilket blir en typ av kreditrisk. Av denna anledning är det främst större banker 

som ingår swapavtal med varandra.
131

 

Vid ett avtal om en swap måste det avtalas om förutsättningarna för den och dessa kan till 

exempel vara vilken dag affären görs, när den ska börja gälla och vilket slutdatum den ska ha. 

Vid slutdatumet upphör swappen att gälla och de olika parterna återgår till att ha 

betalningsströmmarna enligt villkoren före swapavtalets påbörjande, vilket kallas att 

betlaningsströmmarna reverseras. Det ska också anges vid vilka datum som betalningarna ska 

göras.
132

 

I vår uppsats kommer inte swappar att kunna värderas, men i denna sektion kommer något om 

swapvärdering att nämnas. Vid ingåendet om ett avtal om en swap är dess värde alltid noll
133

. 

Ett sätt att värdera ränteswappar efter att bytet av betalningsströmmar har påbörjas är göra det 

med hjälp av obligationer. Vid värdering av ränteswappar måste det göras från två perspektiv. 

Dels måste det göras för de part med fast ränta och analogt för den part med rörlig ränta. För 

fast ränta blir swappens värde helt enkelt differensen mellan räntan för en obligation med fast 
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ränta och en obligation med rörlig ränta, vilket också implicerar att värdet kan bli negativt och 

positivt.
134

 För en swap med rörlig ränta används samma värdering som för obligationer och 

det sker genom en ekvation med okänd ränta, men med kända framtida diskonterade 

betalningsströmmar. Lösningen till ekvationen blir swappens värde.
135

  

3.6 Statsskuldväxlar 

Statsskuldsväxlar är finansiella instrument som stater använder för kortsiktig upplåning
136

 och 

de ger innehavaren en garanterad och riskfri ränta
137

. Att statsskuldsväxlarna avser kort 

upplåning innebär att de oftast löper inom en tidsram på ett år, även om det kan förekomma 

upp till 18 månader
138

. Dessa instrument har värde i den stats valuta som lånar pengarna, 

vilket alltså innebär att amerikanska statsskuldsväxlar är värderade i dollar och japanska 

statsskuldsväxlar i yen
139

. I Sverige ges statsskuldsväxlar ut av Riksgäldskontoret
140

. 

Statsskuldsväxlar är finansiella instrument utan kreditrisk och de är likvida, vilket innebär att 

de snabbt kan omsättas till kontanter genom marknaden och att det kan ske till ett uppskattat 

pris
141

. 

Marknadspriset för en statsskuldsväxel beror på hur många dagar det är kvar till dess 

slutdatum, vilket värde den ursprungligen hade vid utgivandet samt vilken ränta den ger
142

. 

3.7 FRA:s – Forward Rate Agreements  

Forward Rate Agreements eller FRA:s som de förkortas innebär att ett visst nominellts belopp 

i framtiden kommer att åläggas med en förutbestämd ränta under en förutbestämd 

tidsperiod
143

. Överenskommelsen ingås mellan en köpare och en säljare och köparen åtar sig 

att betala räntan på det nominella beloppet till den andra parten och det kommer således att 

röra sig om ett lån. I kontraktet anges bland annat startdatum, hur lång tidsperiod som avses, 

det nominella beloppet samt räntesatsen.
144
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Det kan tyckas att FRA är detsamma som en räntetermin, men det finns vissa distinktioner. 

För det första skiljer de sig åt genom att en räntetermin har ett värdepapper som 

underliggande tillgång medan det för ett FRA inte finns en underliggande tillgång. Istället 

består ett FRA enbart av ett lån med en räntesats som i egentlig mening enbart är en notering 

och detta implicerar att FRA inte kan prissättas. För det andra avräknas de på olika sätt, men i 

likhet med ränteterminer jämförs räntan med marknadsräntan. Skillnaden ligger i att beloppet 

som uppstår till följd av att de två räntorna skiljer sig åt kommer att diskonteras tillbaka till 

starttidpunkten.
145

 

Handel med FRA:s är kopplad till det IMM-dagar och dessa dagar utgör den tredje onsdagen i 

mars, juni september och december. Vidare är IMM en förkortning för "International 

Monetary Market". Vid varje IMM-dag går det att ingå ett nytta FRA-kontrakt med löptid på 

tre månader.
146

 I Sverige är FRA:s de mesta omsatta finansiella instrumenten på 

räntemarknaden
 147

. 

3.8 Användarvänlighet  

ISO (The International Organization for Standardization) har tagit fram en standard för 

datorsystem eller program som har till syfte att ge vägledning för hur ett användargränssnitt 

mellan människa och program ska utformas, så att en användare kan interagera med 

programmet
148

. Denna benämns ISO9241 och det är del 11 som behandlar begreppet 

användarvänlighet.
149

 

I denna standard finns en definition för användarvänlighet och den lyder: 

“Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”
150

 

Standarden har till syfte att ge vägledning för användarvänlighet och den är beskriver det i 

generella termer det vill säga med generella principer och tekniker. Detta betyder att den inte 

specificerar i detalj hur programmet ska utformas. Vidare innehåller den även riktlinjer för 
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hur användarvänlighet ska gå att mäta.
151

 Utvärderingsmåtten är effektivitet, produktivitet 

samt tillfredsställelse. Effektivitet avser hur noggrant och hur fullständigt en användare kan 

uppnå specifika mål. Produktivitet relaterar de resurser som åtgår för att nå ett mål till 

noggrannheten och fullständigheten. Tillfredsställelse avser hur bekväm en användare känner 

sig vid användning av produkten samt om den upplever användandet av programmet som 

positivt.
152

 

För att kunna utvärdera programmets användarvänlighet är det viktigt att kunna beskriva vilka 

målen med produkten är
153

. För programmet måste sedan en kontext definieras och den ska 

brytas ner i fyra delar, vilka enligt standarden är: användare, uppgift, utrustning och miljö
154

. 

Detta beskrivs i standarden med en figur, vilken i vår uppsats återges i Figur 3.1
155

. 

 

Figur 3.1. Den modell för användarvänlighet som ISO9241-11 utgår ifrån.  

Ett begrepp som förekommer i standarden är "overall usability" och det handlar om att 

definiera mått för användarvänlighet för programmets övergripande mål. Vid framtagandet av 

dessa mål bortses det från funktioner på lägre nivå. Detta innebär att effektivitet kan mätas 

som exempelvis hur många procent av målen som uppfylls eller hur många procent av 
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användarna som lyckas uppnå sina mål med programmet. På samma sätt kan tillfredsställelse 

mätas med en skala för nöjdhet eller hur många klagomål programmet får. I detta fall har 

alltså tillfredsställelsen kvantifierats.
156

 

Vid utformning av en modell som vid sitt användande inbegriper mänsklig interaktion finns 

det vissa praktiska principer att ta hänsyn till, vilka också går att verifiera med forskning i 

ämnet.
157

 Ett sådant program bör ha ett användarvänligt gränssnitt gentemot användaren, 

vilket tillika är pedagogiskt designat.
158

  Ett gränssnitt kan bestå av flikar, knappar, menyer, 

flikar och textfält.
159

 Dessa har ofta till syfte att någon form av information ska nås och 

gällande detta är det bättre att detta görs genom en knapptryckning istället för att det sker 

genom att text måste matas in i ett fält.
160

 Det ska vidare vara lätt att komma åt olika 

funktioner i de olika hjälpmedel som programmet består av och detta innebär att liknande 

valmöjligheter ska finnas i samma meny, att knappar som är förknippade med liknande 

funktioner ligger i anslutning till varandra samt att relaterad information inryms under samma 

sida eller flik.
161

 En annan aspekt av användarvänlighet är att text är läsbar, vilket bygger på 

att göra en textpresentation enkel samt att använda sig av ett läsbart typsnitt.
162

   

Fortsättningsvis är det av vikt att programmet använder ett språk som är anpassat till 

målgruppen
163

 och att programmet är uppbyggt på ett konsekvent sätt. Det senare innebär att 

färger, grafiskt gränssnitt och andra element i programmet är utformade genomgående på 

samma sätt i programmet.
164

 Detta bidrar till att programmet blir pedagogiskt och det gäller 

även att ett pedagogiskt program utgår ifrån vad användaren redan kan samt fylla det gap som 

kan finnas mellan det och vad denne förväntas lära sig.
165

 Ett hjälpmedel för att som gynnar 

lärande är att det finns en väl utformad användarmanual till programmet.
166
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4. Empiri del 1: beskrivning av modellen 

I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet vid vidareutvecklingen av vår modell. Vi börjar 

med en beskrivning av den ursprungliga modellen och dess funktionaliteter för att sedan 

redogöra för den utvidgning av modellen som gjorts. Vi redogör systematiskt för de val av 

data och metoder för datavisualisering som gjorts för respektive finansiellt instrument. Här 

beskrivs också hur de statistiska data som ger användaren stöd vid handel med derivat valts ut 

och presenterats i den utvecklade modellens användargränssnitt. Dessa val av data utgör 

grunden för den presentation av portföljer som utgör modellens huvudsakliga syfte.  

Därför är det essentiellt att varje typ av data och valet av presentationsform på något sätt 

valideras. Det görs dels genom den genomgång av de olika derivat som modellen stödjer, 

vilken genomförts i teoriavsnittet samt dels genom en jämförelse med hur professionella 

aktörer som arbetar med portföljhantering visualiserar de derivat de handlar med. Den första 

delen av empirin beskriver modellen och dess uppbyggnad. Sedan följer den del som 

behandlar de intervjuer som utförts med det huvudsakliga syftet att sätta in och undersöka 

modellen i ett större sammanhang så att valideringen av modellen därefter kan göras.  

4.1 Portföljhanteringsmodellen 

I det här avsnittet beskrivs modellens ursprung, vidareutveckling och dess funktionalitet 

tillsammans med motiveringar till de olika val som gjorts.  

4.1.1 Beskrivning av den ursprungliga portföljhanteringsmodellen 

Det uppdrag som ligger till grund för den här kandidatuppsatsen var att vidareutveckla en 

befintlig portföljhanteringsmodell som konstruerats vid Linköpings universitet. Kortfattat 

beskrivet fungerar portföljhanteringen så att användaren arbetar med modellen i en PowerPlus 

Pro-miljö som integrerats med programvaran Reuters 3000 Xtra. Användaren tillåts att i 

modellen handla en portfölj och följa dess utveckling. En mer utförlig beskrivning för hur 

handeln går till och hur programmet är utformat återfinns i programmets manual bifogad i 

Appendix 4. Den ursprungliga modellen fungerade i stora drag på samma huvudsakliga sätt 

som den vidareutveckling vi gjort, dock erbjöds färre funktioner och möjligheter. Nedan 

redogörs för de funktionaliteter som den ursprungliga modellen innehöll. 

1. Transaktioner till och från ett konto kunde bara göras i en viss valuta. Det fanns ingen 

möjlighet till att simultant handla med flera olika valutor. 
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2. Användaren kunde köpa och sälja aktier som handlades med en specifik valuta. Det 

fanns inget stöd för handel med andra finansiella instrument. Det fanns heller ingen 

möjlighet att agera på olika marknader med skilda valutor samtidigt.  

3. Användaren kunde enbart handla med en portfölj, det fanns alltså inget stöd för 

parallell hantering av flera portföljer. 

4. Ett antal data presenterades för varje aktie som till exempel aktiekursen, volym för 

aktiens handel under dagen och betavärde. Det fanns en funktion för att användaren 

själv kunde utforma datavisningen av aktien till exempel välja att hämta in BID-

kursen. En genomgång av data som presenteras för aktier, exempelvis aktiens 

volatilitet, betavärde och BID-kurs återfinns i Appendix 3. Här görs också en 

genomgång av ett urval av de valfria datafält som användaren, vid behov av mer 

detaljerad information om de olika finansiella instrumenten, kan göra tillgängliga.  

5. Det aktuella värdet av portföljen presenterades i realtid och varje dag sparades 

portföljvärdet automatiskt undan i en lista för att ge användaren möjlighet att följa 

portföljens utveckling. 

6. Ett antal statistiska data presenterades för användaren. Aktiernas väntevärde och 

historiska volatilitet återgavs samt korrelation och kovarians för portföljen.  

7. Det fanns en funktion för optimering. Genom att bland annat ta hänsyn till den riskfria 

räntan och kovariansen för portföljen, gav optimeringen ett förslag på hur stor andel 

varje aktie bör utgöra av den totala portföljen. 

4.1.2 Förändringar i den utvecklade portföljhanteringsmodellen  

Här ges en beskrivning av de funktioner som vi utvecklat under arbetets gång och de 

förändringar som gjorts jämfört med den ursprungliga modellen.  

1. Transaktioner till och från ett konto kan här göras med flera olika valutor. Modellen 

har utökats med en kontovisning som ger användaren en översikt av sina monetära 

tillgångar och aktuella valutakurser. 

2. Användaren kan köpa och sälja ett flertal olika finansiella instrument utöver aktier. 

Dessa kan handlas på vilken finansmarknad som helst och handeln kan ske i flera 

olika valutor. En grundlig genomgång av vilka finansiella instrument som kan 

hanteras återfinns i avsnitt 4.1.3. 
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3. Användaren kan själv namnge och skapa ett stort antal portföljer som denne kan 

handla med och övervaka parallellt. Genom en flervalsmeny ges möjlighet att visa sina 

innehav i en eller flera portföljer samtidigt. Användaren kan välja att övervaka enbart 

sitt aktieinnehav precis som förut, men exempelvis kan användaren välja visning av 

innehavet av swappar och obligationer istället om så önskas.  Även det urvalet görs 

genom en flervalsmeny. 

4. Ett antal data presenteras nu för varje typ av finansiellt instrument. Visningen är 

individuellt anpassad för det finansiella instrument som ska handlas med. Användaren 

kan även nu till viss del utforma datavisningen av det finansiella instrumentet enligt 

egna preferenser. 

5. De aktuella värdena av portföljerna uppdateras och visas separat. 

6. Förutom de statistiska funktionerna för aktier som den ursprungliga modellen erbjöd 

så har en statistisk funktion för optioner utvecklats. Black-Scholes prissättningsformel 

används för beräkning av optionernas teoretiska pris.  

7. Funktionen för optimering av aktier har bevarats i dess ursprungliga form. Andra 

funktioner som tillkommit är ytterligare menyer och övervakningsmöjligheter för 

kontroll och visning av portföljinformation.  

4.1.3  Visualisering av data i den utvecklade portföljhanteringsmodellen 

Beroende på de finansiella instrument som användaren av vår modell väljer att handla med 

och undersöka, kommer det att presenteras olika data i skilda former. Varje typ av data är 

hänförlig till de olika finansiella instrument som har stöd för visualisering i modellen. Dessa 

data är valda med omsorg, då ett användarvänligt portföljhanteringssystem snabbt och 

överskådligt ska ge användaren relevant information. Urvalet av relevanta data för 

visualisering av respektive finansiellt instrument har gjorts med stöd av den bakomliggande 

teorin rörande de olika derivaten. De sammanlagda fälten av data som presenteras i modellen 

ska tillföra användaren det flöde av information i realtid som ligger till grund för hur 

portföljen sedan utformas och behandlas. Metodiken för urvalet har varit att finna de data som 

är essentiella för varje enskilt derivat och undvika presentation av de data som fyller mer 

specifika behov som går utanför ramen för datavisualisering vid portföljhantering. Nedan 

återfinns en schematisk bild som visar vilka derivat som går att handla med vid användning av 

modellens portföljhanteringsfunktioner. 
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Figur 4.1. Schematisk bild av de derivat som modellen hanterar.  

Det framgår i bilden ovan att användaren en stor möjlighet till att utforma sina portföljer, 

eftersom stöd för handel med en stor mängd olika finansiella instrument finns. Som tidigare 

nämnts är datavisningen för varje enskilt instrument annorlunda utformat och i Figur 4.2 på 

nästa sida återfinns en schematisk bild som ska illustrera vad som återfinns i varje 

standardiserat datafält för samtliga tillgängliga instrument. Namnen i rutorna till höger 

representerar antingen en RIC-kod eller en datafältsrubrik. En RIC-kod (Reuters Instrument 

Code) är Thomson-Reuters kod som representerar någon form av data för ett finansiellt 

instrument. En ingående förklaring ges i manualen som återfinns i Appendix 4. Samtliga RIC-

koder och rubriker representerar varsin datakolumn i modellens PowerPlus Pro-miljö och i 

kolumnen följer data för det instrument som tillhör den eller de portföljer som användaren 

valt att visa. 
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Figur 4.2. Schema för den standardiserade datavisningen för de finansiella instrumenten.  

  

Portfölj 

  

Aktieoption   
  

Valutaoption   

Aktief orward och    
Aktief uture   

Valutaf orward  och  
Valutaf uture   

Ränteswap   

Valutaswap   

Räntefuture   

Aktie   

Obligation 

  
  

FRA 

  
  

Option name       STRIKE PRICE   
Holding      Days until expiration   
CURRENCY      IMPLIED VOLTLTY   
LAST      Yield underlying  equity   
Value         EXPIRE_DATE   
PUT/CALL  FLAG       STOCK_RIC     

Equity name     Value                     
Holding     BID              
CURRENCY     ASK   
LAST       

Option  name     Start date   
Holding     IMPLIED VOLTLTY   
CURRENCY    Days until expiration 

  

     
Value   

  
Forward/Future  name       Days until expiration    
Holding   LAST     BCAST_REF   
CURRENCY   Value           EXPIR_DATE   

Forward/Future  name   Start date   
Holding     BID   
CURRENCY          Value   ASK   

Future  name       Start date   
Holding     BID   
CURRENCY   ASK   
Value     

  
Swap  name   Start date   
Holding      
CURRENCY         
Value   

  
Swap  name   Start date   
Holding      
CURRENCY         
Value   

  
            
         
      
      

         
        
           

  

  

Stadsskuldsväxel 
Treasury Bill name   Holding HST_CLOSE 
Value CURRENCY COUPON RATE 
MATUR_DATE BID_YIELD ASK_YIELD 

 
Bond Name Holding HST_CLOSE 
Value CURRENCY COUPON RATE 
MATUR_DATE BID_YIELD ASK_YIELD 

FRA Name Holding Value 
CURRENCY Start date BID 
ASK  
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De flesta data för varje enskilt finansiellt instrument är alltså i modellen presenterade enligt 

ett förutbestämt gränssnitt. Då möjlighet till individuell anpassning av portföljhanteringen 

emellertid har premierats under utvecklingen av modellen, erbjuds ytterligare en 

visualiseringsfunktion utöver den standardiserade visningen. Det är en funktion som ger 

möjlighet för användaren att på ett enkelt sätt presentera ytterligare data enligt användarens 

egna behov och preferenser. Detta gör modellen mer dynamisk då användaren själv, dock till 

en viss gräns, bestämmer hur de olika derivaten presenteras. I figur 4.3 nedan ges några 

exempel på de datafält som användaren kan välja att visa utöver de standardiserade fälten. 

 

Figur 4.3. Schema för några tillvalsmöjligheter i datavisningen för de finansiella instrumenten.  

  

Portfölj 

  

Aktieoption   
  

Valutaoption   

Aktief o rward och    
Aktief uture   

Valutaf orward  och  
Valutaf uture   

Ränteswap   

Valutaswap   

Räntefuture   

Aktie   

Obligation 

  
  

FRA 
  

  

     BID 
  ASK 
  

VOLATILITY_3 0D   
VOLATILITY_90D     
BETA   
ACVOL_1     

TODAY'S HIGH   

BID   
ASK   
   
  
PUTCALLIND     

DISPLY_NAME     
  

CTBTR_1   
    
  

CTBTR_1   
    
  

MOD DURTN 

  

COUPON DATE 

  
    
    

OPEN_PRC 

  
  

Stadsskuldsväxel PAY_FREQ 
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I Appendix 3 återfinns en tabell, vars syfte är att ge förklaringar till de fältnamn och rubriker 

som återfinns i Figur 4.2 och Figur 4.3 ovan för de olika instrumenten. Notera att tabellen 

innehåller endast en beskrivning per fältnamn eller rubrik, även om de kan förekomma flera 

gånger för ett antal olika instrument. 

Då en kort förklaring av varje datatyp gjorts i tabellen, följer nu redogörelser för varför just 

dessa datafält valt att presenteras för användaren. Redogörelserna gäller alla de finansiella 

instrument som tillkommit i vår utvecklade modell. Detta är således anledningen till att någon 

presentation av aktier inte återfinns här. Det är följaktligen valet av datavisualisering för olika 

typer av optioner, terminer, swappar, obligationer och FRA-kontrakt, som beskrivits och de 

följer i nästa kapitel.  

4.1.4 Motivering till de datafält som modellen tillhandahåller 

Att utvidga den ursprungliga modellen så att även optioner kan hanteras har varit ett enkelt 

val då dessa finansiella instrument tillhör de som är vanligast förekommande. Modellen kan 

inte hantera alla de slag av optioner som finns tillgängliga för handel. Valet att låta enbart 

aktieoptioner och valutaoptioner ingå i modellen har gjorts i samråd med uppdragsgivaren. 

Eftersom data för olika typer av optioner ibland skiljer sig åt, har vi valt att dela upp 

datavisningen för de två typerna.  

Aktieoptionerna erbjuder flera möjligheter till handel och utgör ofta en viktig del av en 

diversifierad portfölj. För dessa har vi valt att presentera i första hand data som är relevanta 

för handel med dessa det vill säga primärt optionspriset, huruvida det är en köp- eller en 

säljoption, den implicita volatiliteten samt optionens lösenpris och lösendag. Dessa är ofta 

enligt vår mening den information som är den första som observeras för en option. Fältet 

”Days until expiration” ger användaren en snabb överblick för hur nära optionen är att 

förfalla, något som vi anser är essentiell information för en optionsinnehavare.  

Eftersom vi har valt att för aktieoptioner implementera en priskalkylator enligt Black-Scholes 

prissättningsformel följer av detta att data nödvändig för denna uträkning, enligt vad som 

presenterats i teoriavsnitt 3.2, också finns tillgänglig direkt i vår modell. Ett av målen med vår 

modell var att göra den transparent för användaren och därför hålls alla indata för de 

statistiska beräkningarna synliga. Vidare har vi även valt att presentera i vilken valuta 

optionen handlas och RIC-koden för den underliggande tillgången. Posternas storlek kan 

användaren själv välja att visa då behov finns, genom att göra ett tillval. 
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För valutaoptioner presenteras i huvudsak liknande data som för aktieoptioner. Skillnaden är 

att ingen teoretisk prissättning för dessa implementerats i modellen. Därför faller några 

datafält bort som är hänförliga till optionsprissättning. Den implicita volatiliteten presenteras 

däremot även för valutaoptionerna. 

Terminer är nästa typ av finansiella instrument som modellen kan hantera. Dessa har 

egenskaper som är intressanta ur flera aspekter, exempelvis för att skydda sig mot 

räntefluktuationer och valutakurssvängningar. Ränteterminer, aktieterminer samt 

valutaterminer är de vanligaste typerna av terminer och är av denna anledning naturliga att 

presentera. 

Vid presentationen av terminer i vår modell har dessa delats upp i futures respektive forwards, 

för att användaren lätt ska kunna skilja dem åt. Vidare har visningen delats upp då det är 

skillnad på vad som är relevanta data om det gäller en aktie-, valuta- eller räntetermin. Det 

valet av uppdelning har gjorts för att förenkla för användaren av modellen, så att risken för att 

blanda ihop förutsättningarna för varje slag av termin minskas.  

De data som presenteras och som är hänförliga till terminen i sig är köp- och säljkurser, 

löptiden, förfallodatum, startdatumet samt vad för typ av tillgång som är föremål för 

terminen. Det anses vara grundläggande data som innehavaren av terminen bör ha tillgängligt 

vid all terminshandel. För aktieterminer presenteras den underliggande tillgångens RIC-kod i 

syfte att lätt kunna söka upp den underliggande tillgången i Reuters 3000 Xtra, då det kan 

vara av intresse att se utvecklingen för det underliggande instrumentet. 

Det är vidare möjligt att handla med swappar i modellen, då det är ett av de finansiella 

instrument som har högst omsättning.
167

 Vi har valt att göra modellen tillämplig för 

valutaswappar samt ränteswappar. Detta har att göra med att det är dessa som är de vanligaste 

typerna av swappar, men också av den anledningen att det är dessa typer av swappar som det 

finns störst användning för. Dessa typer av swappar kan utgöra ett skydd mot primärt 

räntefluktuationer och valutakursförändringar. Då det för företag är viktigt att skydda sig mot 

dessa fenomen är det något som en bra portföljhanteringsmodell ska kunna tillhandahålla. Vår 

målgrupp, studenter inom finans, bör skaffa sig kunskap om och även med modellen handla 

                                                           

167
 Intervju 4 med Jörgen Blomvall, 2010 



 

40 

med dessa swappar för att öka förståelsen för hur företagen använder instrumenten i detta 

syfte.  

Uträkningarna för att ge en swap ett värde är för invecklade och tidskrävande för att 

inkluderas i modellen på denna nivå av studie, sett till den tidsbegränsning som gällt för 

arbetet. Detta har resulterat i att fokus istället har varit på andra aspekter vid visualiseringen 

av olika swappar. För swappar presenteras köp- respektive säljränta, datumet då 

swapkontraktet tecknades samt dess beteckning i form av vad för typ av ränta eller valuta som 

är föremål för utbytet. Det kommer alltså i dagsläget inte vara möjligt att få ut något teoretiskt 

eller faktiskt värde av swappen med hjälp av modellen. Användaren får själv göra dessa 

uträkningar med hjälp av den av modellen redan givna data då det finns ett behov för den 

typen av information. 

Obligationer och stadsskuldsväxlar är vanliga finansiella instrument
168

 som av detta skäl valts 

att ingå i modellen. För stadsskuldsväxlar har vi till att börja med valt de data som är 

nödvändiga för att genomföra prisberäkning av sådana. Således har modellen de 

förutsättningar som krävs för att utifrån dessa datafält vidareutvecklats med en 

implementering av en funktion för värdering av detta finansiella instrument. Både 

nollkupongsobligationer och kupongobligationer kan presenteras i modellen. 

Eftersom varken en stadsskuldsväxel eller en nollkupongsobligation har några 

kupongutbetalningar, utgörs datapresentationen för dessa i form av räntan, löptiden samt det 

nominella beloppet. Vidare har vi även valt att presentera stadsskuldsväxelns förfallodatum, 

eftersom det är då som utbetalning av det nominella beloppet sker. Utbetalning av det 

nominella beloppet blir intressant i och med att detta utgörs av en inbetalning på 

portföljkontot, det vill säga denna ökar den mängd likvida medel som portföljen förfogar 

över. 

För kupongobligationerna presenteras utöver de tidigare nämnda datafälten även data 

hänförliga till kupongutbetalningarna. Då en kupongutbetalning betingar ett värde i kontanter, 

är det av intresse för användaren att veta när nästa sådan äger rum samt hur många sådana 

obligationen har kvar under dess löptid. Vidare presenteras även kupongräntan. Dessa data är 
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också nödvändiga att presentera, då kupongutbetalningen är en utbetalning till innehavarens 

konto. 

Slutligen har vi valt att låta FRA-kontrakt ingå i modellen då dessa är de mest använda 

derivatinstrumenten på räntemarknaden i Sverige enligt vad som framkommit i teoriavsnittet. 

Målgruppen för modellen, alltså studenter, har därför nytta av att dessa ingår så att de med 

hjälp av modellen får insikt i hur företag hanterar handel med dessa finansiella instrument. 

För ett FRA-kontrakt presenteras bara en liten mängd data. Datumet då kontraktet ingicks 

presenteras tillsammans med namn, valutan som används, värde, samt köp- och säljkurser. 

FRA-kontrakt är inte några rent teoretiskt avancerade kontrakt till deras natur. Därmed anser 

vi att den information som vår modell tillhandahåller utgör en bas för handel med dessa 

kontrakt. Urvalet av data har gjorts så att det finns möjlighet till vidareutveckling av modellen 

med funktioner för värdering av dessa kontraktsinnehav. 
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5. Empiri del 2: intervjuer 

5.1 Beskrivning av marknadsaktörer och respondenter 

För denna uppsats gjordes tre intervjuer med tre olika marknadsaktörer och dessutom gjordes 

en intervju med Jörgen Blomvall, verksam vid Linköpings universitet. Denna intervju hade 

till syfte att reda ut vilket syfte modellen ska ha, varför den skulle göras, vilken funktionalitet 

den ska ha samt vilka aspekter som skulle beaktats vid utformningen. 

Jörgen Blomvall är universitetslektor vid Linköpings universitet och han har 13 års erfarenhet 

inom ämnesområdet finans. En del av denna erfarenhet består av hans forskarstudier inom 

finansiell optimering, varefter han arbetat som lektor vid Linköpings universitet. Före sin tid 

som doktorand tog han en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från 

Linköpings universitet. 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank, vilket innebär att den erbjuder både företagskunder 

och privatkunder finansiella produkter och tjänster.
169

 För kontorsrörelsen i Sverige för år 

2009 var rörelseresultatet 8239 miljoner kronor
170

. Handelsbanken har sina hemmamarknader 

i Norden samt Storbritannien och i Sverige har banken med sina 461 bankkontor flest kontor 

av alla banker i Sverige
171

. Intervjun med Handelsbanken gjordes med Christian Brunlid, som 

är fondförvaltare. Han har jobbat som analytiker i många år sedan han avslutat sina 

ekonomistudier i Lund. På aktiemarknaden har han jobbat sedan 1997 och han har varit 

anställd på Handelsbanken sedan mars 2007 där han jobbar blandat mot både företag och 

privatpersoner. 

Länsförsäkringar eller länsförsäkringsgruppen är ett samarbete mellan 24 lokala och 

autonoma bolag och exempelvis heter bolaget i Östergötland Östgöta Brandstodsbolag. 

Länsförsäkringar ägnar sig inte bara åt bankverksamhet, utan också åt försäkringsverksamhet 

inom sakförsäkring och livförsäkring.
172

 På grund av att Länsförsäkringar utgörs av mindre 

autonoma företag finns det inget totalt rörelseresultat att jämföra med Handelsbanken och 

Swedbank. Tjänsterna riktas till privatpersoner, företag samt lantbrukare
173

. Intervjun gjordes 

med Christine Alamáa, som jobbar på riskanalysavdelningen på Länsförsäkringar 
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kapitalförvaltning. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi och har tidigare arbetat 

med säljadministration. Sedan mars 2010 arbetar hon som riskanalytiker. Denna avdelning 

jobbar med att förvalta försäkringstagarnas pengar och de arbetar på detta sätt för 

länsbolagen. De försäkringspengar som förvaltas kommer från Länsförsäkringar Liv och 

Länsförsäkringar Sak. 

Swedbank är i likhet med Handelsbanken en fullsortimentsbank och har sin primära 

verksamhet i Sverige och Baltikum. I Sverige har Swedbank 356 bankkontor.
 174

 År 2009 

uppgick rörelseresultatet för bankrörelsen i Sverige till 8243 miljoner kronor
175

. Roburs 

verksamhet består av fondförvaltning och det är ett helägt dotterbolag
176

. Intervjun gjordes 

med Jörgen Olofsson som jobbar som fondförvaltare och har gjort det i tio år vid denna bank. 

Swedbank/Robur och Jörgen Olofsson jobbar mot såväl företag som privatpersoner. 

5.2 Intervju med Jörgen Blomvall, 2010-11-25 

Jörgen Blomvall framhåller vid intervjuns början att innan vi påbörjade vårt projekt med den 

modell som uppsatser behandlar fanns det en första version av modellen som enbart kunde 

hantera aktieportföljer i en enda valuta. Detta menar han inte är tillräckligt för den typ av 

undervisning som bedrivs vid Linköpings universitet, utan det behövdes en förbättrad modell 

som kan hantera fler typer av finansiella instrument från derivatmarknaden, räntemarknaden, 

optionsmarknaden samt valutamarknaden.  

Nackdelen med att fylla detta behov med ett kommersiellt system är att det inte med enkelhet 

kan hantera alla dessa typer av finansiella instrument och att det inte finns möjlighet att ändra 

i ett sådant system på egen hand, vilket gör att ett sådant system till skillnad från det som vi 

utvecklat inte blir transparent. Kostnaden för att införskaffa ett kommersiellt system är flera 

miljoner och ett sådant system är ämnat att användas för verkliga köp av finansiella 

instrument medan den modell som Jörgen Blomvall efterfrågar istället ska användas för 

utbildningsändamål. 

Jörgen Blomvall menar att modellen ska användas till att underlätta undervisning och att det 

ska gå att arbeta med flera olika instrument. Studenter från civilingenjörsutbildningarna 

teknisk fysik och elektroteknik och industriell ekonomi samt studenter från 

civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet kan ha nytta av modellen i sin utbildning. 
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Det är också möjligt att modellen kan användas i forskningssammanhang och ett exempel på 

användningsområde skulle kunna vara att testa olika portföljstrategier. Med vår modell finns 

det på grund av att den är transparent möjlighet att göra modifieringar när marknaden 

förändras. Jörgen menar vidare att en användare sitter hjälplös med ett kommersiellt system, 

då det inte fungerar, men att med denna modell kan användaren själv ändra på det som gått 

fel. Dessutom skulle det kunna bli så att modellen kommer att vidareutvecklas ytterligare efter 

det att vi gjort färdigt vårt projekt med den.  

För de finansiella instrument som vår modell ska kunna hantera vill Jörgen Blomvall att det 

ska det gå att köpa och se innehav för instrumenten, prissätta aktieoptioner samt presentera 

portföljvärden. Han motiverar att de finansiella instrument, som vi fått uppdraget att utveckla 

modellen för, är relevanta att ha med i en modell för undervisning, eftersom det är dessa 

instrument som omsätts mest. Jörgen Blomvall framhäver att valutamarknaden är världens 

största marknad, att swapmarknaden är gigantisk, att aktiemarknaden är väldigt stor samt att 

även räntemarknaden är stor, vilket motiverar varför vår modell ska kunna hantera de 

finansiella instrument som han önskar. Ett annat argument är att undervisningen i 

ämnesområdet täcker in de finansiella instrument som modellen har till syfte att kunna 

hantera. 

De fördelar som den intervjuade lyfter fram med modellen är att den blir transparent, att den 

inte kostar universitetet något, att det finns möjlighet till egen kontroll samt att det går att göra 

egna ändringar. På universitet hämtar PowerPlus Pro in information från Reuters och därför är 

det till fördel att denna modell görs i PowerPlus Pro. Han anser att nackdelarna med modellen 

är att den inte blir lika väl uttestad som ett kommersiellt system, men vilket går att 

kompensera genom att användaren själv kan göra korrigeringar. En annan nackdel är att den 

inte blir helt komplett i den mening att det inte går att hantera alla typer av situationer som 

kan uppstår på en kapitalmarknad, men detta gäller även för kommersiella system. 

Vid framtagandet av en modell av detta slag ska det enligt Jörgen Blomvall ses till att den 

verkligen hanterar de situationer som antas kunna uppkomma och att den hanterar de 

finansiella instrument som den verkligen är menad för. Det ska beaktas hur dessa instrument 

presenteras, med vilket han menar att relevanta data om de finansiella instrumenten 

presenteras på ett överskådligt sätt. Han tycker att modellen ska vara lätt att använda det vill 

säga att den är användarvänlig och att den ska arbeta per automatik efter knapptryckningar.  
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Respondenten tycker att funktionalitet betyder att saker och ting sker smidigt och att de ska 

hanteras automatiskt. Med överskådlighet menar han att det ska vara enkelt att överblicka 

innehaven och se hur portföljen ser ut. En informativ modell enligt honom innebär att centrala 

och relevanta aspekter av de finansiella instrumenten presenteras. Modellen bör kunna arbeta 

förhållandevis snabbt, så att användaren inte tröttnar. 

När det gäller modellens pedagogiska uppbyggnad anser Jörgen Blomvall att det betyder att 

systemet fungerar på ett intuitivt sätt och att detta bäst görs genom att modellen utgår från en 

transaktionslista över transaktioner som användaren gör. Enligt honom bör en student med 

någon erfarenhet av finans kunna ta till sig detta på ett pedagogiskt sätt. En användare ska 

kunna prova på att handla med olika typer av instrument och genom att se vad som händer få 

förståelse och känsla för hur den finansiella marknaden fungerar. När det gäller de ovan 

diskuterade egenskaperna rangordnar Jörgen Blomvall dem efter hur viktiga de är enligt: 

1. Funktionalitet 

2. Pedagogiskt uppbyggt 

3. Överskådlighet 

4. Informativt 

5. Snabbhet 

Avslutningsvis menar Jörgen Blomvall att modellen görs bäst i PowerPlus Pro och att de 

skulle kunna gå att göra modellen snabbare genom att anropa C++ i VBA-koden.  

5.3 Intervju med Handelsbanken, 2010-08-09 

Systemet som används hos Handelsbanken för att visa och hantera data i realtid heter SIX 

Trader och det är ett kommersiellt system som Handelsbanken använder främst för aktier. 

Anledningen till att det används är enbart en kostnadsfråga och detta system är billigare än 

andra kommersiella system med samma funktioner. Denna modell hämtar information och 

visar hela portföljer i realtid och det går att koppla det till både Bloomberg och Reuters. Det 

kan även användas för att länka till Excel. Modellen är standardiserad för Handelsbanken i 

Sverige och varifrån information länkas in beror på vilka typer av fonder användaren förvaltar 

till exempel fonder som handlar med aktier från enbart Sverige och hela Europa. Modellerna 

är uppdelade på tillgångslag och en modifierad modell för en förvaltare med enbart svenska 

aktier kan bara arbeta med svenska aktier. Det finns även en modifierad modell för räntor. 
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I denna modell sitter inte användaren och gör egna formler. Några få personer har 

behörigheten att få göra ändringar i systemet. Som användare går det att sitta och leka och 

göra ändringar, men utan behörighet går det inte att spara dessa ändringar. Anledningen till 

detta är att ingenting får gå fel. Systemet är till för att ge en 99%-ig indikation för hur en 

portfölj går. Det finns personer som inte är förvaltare vilka sitter och gör beräkningar med 

exakta värden och detta ger en internkontroll, så att det verkligen blir verkligheten som 

reflekteras. Ett exempel på en beräkning som modellen inte beräknar i realtid är 

substansvärdet. Modellen är anpassningsbar med avseende på presentation av data. Det går 

således som användare att välja vad som ska visas. 

I sin visuella struktur visar modellen hur enskilda aktier går, hur index går, hur hela portföljer 

går och vilka vikter olika aktier har i en portfölj. Hur en portfölj går jämförs dessutom med 

hur index går. I detta avseende visas även vilka aktier som bidrar negativt och positivt i en 

portfölj och om någon aktie på grund av det skulle ha för hög vikt. Visualiseringen kan även 

visa hur hela sektorer går. Att modellen ska ha grafisk visualisering är inte så viktigt. Det 

viktiga är att det visas hur portföljer och aktier går. Om något grafiskt material ska användas 

hämtas det in direkt från källan för börsdata och detta skulle kunna röra sig om historiska 

data. 

För kunder visas inte hela systemet, utan vissa enskilda bitar plockas ut och visas, till exempel 

hur en portfölj är viktad. Av sekretesskäl vill de inte visa upp hela modellen och hur de ligger 

till. Dock kan de hinta om hur en portfölj ligger till. 

När det gäller förhållandet mellan överskådlighet och att ha en massa information på ett ställe, 

handlar det om att sålla ut den information som behövs på grund av att det är massor med 

information som kan visas. Dock används en standardiserad framsida som visar information 

och i den visas exempelvis inte nyckeltal som standard. För att få ett system överskådligt 

handlar det enligt Christian Brunlid om att individualisera. Varje enskild användare ska alltså 

själv välja vilken information som denne vill ha. 

Christian Brunlid anser att de viktigaste egenskaperna hos en modell är överskådlighet och att 

den är anpassningsbar. För att försäkra sig om att informationen är tillförlitlig används 

kontrollfunktioner. Det viktigaste för honom är inte att förstå modellen till exempel dess 

formler, utan att värden är de rätta. Det finns en manual till modellen och Christian Brunlid är 

nöjd med det system som han använder sig av som fondförvaltare.  
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5.4 Intervju med Länsförsäkringar kapitalförvaltning, 2010-08-17 

För portföljhantering arbetar kapitalförvaltningen med plattformen Simcorp Dimension till 

hela sin verksamhet och som källa för börsdata används Reuters och Bloomberg. I liten 

utsträckning har även börsinformation hämtats från Handelsbanken. På 

systemadministrationen sitter det folk som har hand om filer till systemet och även 

programmerar. Detta system är till skillnad från andra system lite fördefinierat och den är 

modulbaserad. Från en första början är systemet därför inte anpassat till deras behov. Inom 

koncernen arbetar de med några slags kontoplaner och det är dessa som avgör vilka moduler 

som ska användas. 

Vad gäller kostnaden för detta system är jargongen en viss bland medarbetarna, men 

förmodligen en annan på beslutsnivå. Det som Christine Alamáa visste om kostnader är att 

dessa utgör en jättestor del av deras budget och deras kostnader ligger under administrations- 

och servicekostnader. Kostnaden är avgörande för val av system, men det som trots det gjorde 

att detta dyrare system valdes är andra system inte är tillfredsställande på alla punkter. Det 

väsentliga är att det finns stöd och hastighet för kritiska punkter som kräver kort varsel. 

I systemet arbetar de med aktier och alla typer av derivat. Vissa instrument har det varit 

svårare för systemet att hantera. Vad gäller detta utförs inga beräkningar vid sidan av i till 

exempel Excel-ark och information trycks inte in från annat håll. Uppsättningen av vissa 

derivat ser ut som andra instrument. Ett exempel är att swappar behandlas som om de vore 

optioner i systemet. Det går att kombinera olika tillgångsslag i en och samma portfölj. De 

kallar det som övergriper portföljerna för legala eller juridiska kroppar och detta hör ihop med 

juridiska aspekter. Med systemet sker ingen handel, utan användaren själv får skriva in den 

information den vill. Systemet har ingen framstående roll, utan har med redovisning att göra 

och att få en stämpel som hon uttrycker det. 

För visualisering av data måste varje datatyp som ska visas läggas in och detta inkluderar 

även statistiska data, dock hämtar de ej in volatilitet för optioner och därefter tankas priserna 

in direkt från Bloomberg. Det går även att räkna ut baklänges det som inte hämtas in genom 

att en variabel skrivs in att den ska beräknas. Vad som hämtas in från Bloomberg är styrt rent 

principiellt, men varje användare får sedan välja att titta på den information som den vill. 

Den visuella strukturen kan se ut på många olika sätt genom att det går att titta på samma sak 

från olika moduler och detta skulle kunna röra sig om risk och avkastning eller att titta på 

enskilda trasaktioner i en viss portfölj. Om användaren inte specificerar vilka data den vill 
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visualisera kommer allting upp. Systemmiljön liknar inte miljön i Excel, utan den kan variera 

beroende på vilken vy som väljs. I visualiseringen visas vikterna i en portfölj och de går att 

ändra, men ibland kan de även vara fasta för en viss dag. 

De funktioner som Christine Alamáa tycker är särskilt nyttiga med systemet är att användaren 

själv kan köra vissa beräkningar, att det går att skiva portföljen på olika sätt samt att det går 

att välja ut data. Hon tycker det är bra att systemet har en rapportstruktur och att det går att se 

på samma data på flera olika sätt och även på olika sätt över tid. Detta är till fördel, eftersom 

hon arbetar med mycket data. System är inte statiskt och allt är inte hårdskrivet. Hon tycker 

även att hon har nytta av att det går att räkna ut och extrahera data som inte direkt hämtas in. 

Om det önskas att visa data med hjälp av visuella hjälpmedel som grafer, bilder och diagram 

får det göras utanför systemet, men hon påpekar att det hon arbetar med är databasbaserat och 

att det hon visar vid sidan av systemet är i form av tabeller som går att färga. Hon gör även 

printbilder från systemet.   

Portföljerna är systematiserade enligt de tidigare nämnda juridiska kropparna. Under en 

juridisk kropp finns det portföljer, under vilka det finns olika tillgångsslag. I de juridiska 

kropparna finns det noder som går att expandera. En juridisk kropp är den som hanterar alla 

transaktioner som hör ihop med Länsförsäkringar Liv. Noderna kan vara uppdelade efter till 

exempel region, karaktär eller Large Cap. 

För att ett system ska vara överskådligt tycker Christine Alamáa att det ska vara 

användarvänligt och att alla inte ska använda sig av alla moduler, eftersom alla inte vill se allt. 

En nackdel med detta är att det inte längre blir bolagsanpassat hur information tas ut. Hon 

tycker att användargränssnittet för deras system är trevligt, men att det inte är 

användarvänligt, eftersom det blir för komplicerat för en normal användare. 

Vidare tycker Christine Alamáa att det är vikigt att ett system är pedagogiskt uppbyggt. Ju 

mer avancerade siffror, desto mer intuitivt måste användandet vara, så att användaren inte helt 

plötsligt sitter med en siffra som denne inte vet vad det är. Detta problem kan uppstå till 

exempel vid serier. Om användaren inte förstår, går det en massa tid. Att ett system är 

pedagogiskt uppbyggt innebär för henne att det är överskådligt, att det är uppbyggt med 

hjälpfunktioner och att det frågas på ett användarlogiskt sätt och inte ett datalogiskt sätt vilken 

information som ska knappas in. Det skulle kunna röra sig om att systemet frågar "är du säker 

på att du vill skriva in detta, då det idag inte är en bankdag" eller att systemet visar rött. Det är 
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också bra med rutor och frågor. Det är vikigt att det finns ett gränssnitt mellan vad 

programmerarna och användare gör. 

Vad gäller relationen mellan att ge uttömmande information och överskådlighet anser 

Christine Alamáa att det ingår i hennes tjänst att kunna hantera mycket information och att 

kunna översätta den till hanterbar materia. För hennes del är det bättre att få ut all typ av data 

än att det skulle vara överskådligt. För andra skulle det kunna vara viktigare att förstå allt som 

visas till exempel att få ut en 2×2 matris istället för en 30×30 matris, att bara få en vy eller att 

bara titta på avkastningen. 

Att systemet är snabbt och tillförlitligt anser Christine Alamáa är extremt viktigt. 

Tillförlitligheten garanteras av Reuters och Bloomberg. Det är vikigt att systemet ska orka 

med att räkna i realtid och att det går att lita på dessa data. De har som tidigare nämnt haft 

problem med att alla typer av derivat inte visas. 

När det gällde att rangordna de fem i intervjuguiden nämnda egenskaperna, betonar hon att 

dessa hänger ihop. Hon tycker att högst prioritet har funktionalitet, eftersom annars går det 

inte att hantera de produkter de vill. Hennes rangordning är: 

1. Funktionalitet 

2. Informativt 

3. Snabbhet 

4. Överskådlighet 

5. Pedagogiskt uppbyggt 

De fördelar hon ser med deras system är att det är möjligt att modifiera det och att det går att 

kontakta en systemleverantör och beställa in specifika funktionaliteter. Det är en fördel att det 

går att ha stora datamängder i samma system och att det går att ta ut data på olika sätt. Hon 

nämner dessutom att detta system inte är deras vikigaste system och det inte är ett 

tradingsystem. 

Nackdelarna med systemet är att det för att kunna hantera dessa stora datamängder måste 

användaren vara duktig på datahantering det vill säga att ta ut data och skriva formler. 

Systemet är slutligen också underhållskrävande.  
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5.5 Intervju med Swedbank/Robur, 2010-08-21 

Den tredje bankintervjun är den där det tidigare nämnda missförståndet uppstod och där 

frågorna på grund av det kom att besvaras per e-mail. Svaren blev korta och inte speciellt 

utförliga och vi hade ingen möjlighet att ställda följdfrågor eller att be honom beskriva ett 

svar utförligare, men vi bedömer att de svar vi ändå fick har ett visst värde för vår uppsats, 

varför vi valde att ha med resultaten från den. Tyvärr blir också den vetenskapliga metoden 

använd vid de tre intervjuerna med marknadsaktörerna inte konsistent, eftersom det vid två 

använts telefonintervjuer och vid denna intervju via e-mail. 

För portföljhantering använder de den kommersiella programvaran Simcorp Dimension och 

de hämtar in börsdata från Bloomberg och Datastream. Utvecklingen av Simcorp Dimension 

sker efter deras behov sker centralt inom Swedbank/Robur. Utvecklarna bygger de lösningar 

som behövs enligt varje förvaltares önskemål. När de väljer system har uppfyllandet av 

kraven på systemet högre prioritet än kostnaderna. De arbetar med alla typer av instrument 

och det går godtyckligt att kombinera dessa i en och samma portfölj. De handlar också med 

tillgångar från andra börser än Stockholmsbörsen och det går att kombinera tillgångar i olika 

valutor i en och samma portfölj. 

När det gäller att visa data för de olika tillgångsslagen gäller det att det alltid visas 

fullständiga data och attribution. Portföljerna är strukturerade och sorterade i 

användargränssnittet i olika kolumner. Hur kolumnerna ska vara sorterade är enligt vad 

användaren önskar. De använder sig inte av visuella hjälpmedel som grafer, bilder och 

diagram. Till viss del importerar de även data till Excel. När kunderna ska titta på portföljerna 

skalas mycket av den information som varje förvaltare ser bort. Portföljerna är 

systematiserade och sorterade efter koder som kallas för ISIN-koder. 

Jörgen Olofsson anser att överskådlighet är viktigt och ett pedagogiskt system tycker han ska 

byggas upp med logik. Robur/Swedbank har krav på mycket och uttömmande information. 

Detta menar han är negativt korrelerat med överskådlighet, men olika avdelningar väljer egna 

vyer av samma fond som passar deras informationsbehov. Det är mycket viktigt att systemet 

är snabbt, tillförlitligt och att informationen är uppdaterad. Att informationen är tillförlitlig 

och uppdaterad garanteras genom avtal med leverantörer. 
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De i intervjuguiden fem nämnda egenskaperna rangordnar han enligt:   

1. Funktionalitet 

2. Informativt 

3. Snabbhet 

4. Överskådlighet 

5. Pedagogiskt uppbyggt 

När det gäller fördelar och nackdelar med systemet anger Jörgen Olofsson inget, eftersom han 

säger att han inte har något att jämföra med.  
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6. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen kan sägas bestå av två delar, varav den ena är att utveckla modellen och 

den andra att denna ska vara anpassad till undervisning för studenter, vilket innebär att den 

ska vara pedagogiskt uppbyggd och att dess användbarhet är anpassad för denna målgrupp. 

Modellen är avsedd för att visualisera och hantera portföljer i programvaran PowerPlus Pro 

och den har konstruerats i enlighet med uppdragsgivarens på förhand ställda specifikationer 

och krav. Vi har i samråd med honom utvärderat modellen utifrån dessa specifikationer och 

krav och dragit slutsatsen att dessa tillgodosetts, vilket innebär att modellen är klar för 

användning av den tänkta målgruppen. 

Ett krav på modellen är att den ska fungera som en transparent låda för användare som kan 

programmera VBA. Källkoden för modellen är lättillgänglig från användargränssnittet och 

eftersom den är modulbaserad och logiskt strukturerad. I Figur 6.1 åskådliggörs strukturen för 

källkoden och det går att observera att modellen är uppbyggd av moduler. Det gör att en 

användare med kunskaper i VBA-programmering enklare kan förstå modellens källkod och 

dess uppbyggnad. Detta möjliggör att en användare kan vidareutveckla modellen och anpassa 

den efter sina behov.  

 

Figur 6.1. Ett exempel på VBA-kod från modellen. Till vänster går det att se de olika modulerna, vilket 

gör att en ny användare enklare kan sätta sig in i modellens struktur i koden. 

Vår uppdragsgivare Jörgen Blomvall ansåg att transparens och möjligheter till 

vidareutveckling särskiljer vår modell från kommersiella system. Detta undersökte vi med 
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våra kvalitativa intervjuer och samtliga respondenter uppgav att deras system går att anpassa 

och modifiera efter deras behov. Emellertid måste modifieringarna ske inom ramarna för den 

generella systemanpassning som gjorts inom organisationen och inom den del av 

programvaran som tillverkaren gjort tillgänglig för modifiering. En skillnad på 

anpassningsbarheten mellan vår modell och de undersökta är att deras modeller inte får ändras 

av användaren och således blir en svart låda för denne oavsett om en användare kan 

programmera eller ej. Eftersom de som har behörighet att ändra i de kommersiella systemen 

inte kan ändra alla delar i programmet blir det inte helt transparent, utan det blir en grå låda. 

Den här skillnaden beror på att deras modeller har högre krav på att ingenting får gå fel och 

att användarna har arbetsuppgifter som analytiker och förvaltare medan vår modell ska 

däremot användas utbildningssyfte. I intervjuerna har det framgått att all modifiering av kod 

sker centralt och det medför minskade möjligheter till individanpassat användande. 

Ytterligare ett krav på modellen är att den ska vara användarvänlig, då det underlättar 

studenters lärande. Enligt standarden ISO9241-11 innebär användbarhet att den ska vara 

anpassade efter kontexten och att målen uppnås på ett tillfredsställande sätt. Vi utgick från 

modellen för användarvänlighet i denna standard och anpassade den efter förutsättningarna 

för vår modell enligt Figur 6.2. För det första definierade vi målet med vår modell, vilket är 

att den vid användning ska ge studenter en möjlighet att lära sig portföljhantering samt ge en 

förståelse för finansiella marknader. 

Vi definierade vidare en kontext för vår modell, vilken enligt standarden ska bestå av fyra 

delar: användare, uppgift, utrustning samt miljö. Användarna av vår modell är i första hand 

studenter från Linköpings universitet och i modellen förutsätts det att de har vissa 

grundläggande kunskaper i ämnet redan när de för första gången använder programmet. 

Uppgiften som studenterna ska utföra med modellen är portföljhantering och hela modellens 

funktionalitet är utformad efter denna uppgift. Utrustningen som behövs för att använda vår 

modell är en dator med Microsoft Windows installerat samt programvarorna PowerPlus Pro 

och Reuters 3000 Xtra. Den fjärde delen i standarden, vilken är miljö, tog vi inte hänsyn till 

vid utformandet av vår modell. Detta gjorde vi inte för att det är godtyckligt var modellen 

används om rätt utrustning finns tillgänglig. 

Angående användbarhetsmått använde vi oss inte av effektivitets- och produktivitetsmått, 

eftersom snabbhet inte är en egenskap som fått hög prioritet i vår modell. Vi valde att uttrycka 

användbarhet i de tre viktigaste egenskaperna modellen skulle ha: pedagogiskt uppbyggt, 



 

54 

överskådlighet och funktionalitet. Eftersom vi vid utformningen av vår modell tagit hänsyn 

till mål, kontext och tillfredsställelse enligt modellen i standarden ISO9241-11, anser vi att 

vår modell är användarvänlig.  

 

Figur 6.2. Denna figur visar hur vi använt oss av ISO9241-11 

För att göra vår modell användarvänlig, pedagogiskt designad och överskådlig, utgick vi från 

praktiska principer för användarvänlighet.  Vi använde oss i enlighet med vad som framhölls i 

teorikapitlet främst av knappar, menyer och listor som startade automatiska funktioner och 

som Figur 6.3 visar innebär vårt val att göra modellen i PowerPlus Pro att dessa menyer är 

bekanta för en användare av Microsoft Windows. Menyerna har vi gjort konsekventa genom 

hela modellen och vi använder ett språk som förstås av studenter med viss insikt i ämnet 

finans. När vi utformade menyerna och knapparna lade vi stor vikt vid att de skulle vara 

logiskt strukturerade med menyval till liknande funktioner liggandes i anslutning till varandra. 

I Figur 6.3 kan det till exempel observeras att under undermenyn Statistics finns en 

statistikfunktion för dels aktier och dels optioner. I Figur 6.4 visas ytterligare ett exempel på 

hur knappar används i modellen. 

Studenter 

Portföljhantering 

Kontext 

Vår modell 

Att vara en modell som vid 

användning ger studenter 

möjlighet att lära sig 

portföljhantering 

Planerat resultat 

 Resultat vid          
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Mål 

         Användbarhet 

    Tillfredsställelse 
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 Funktionellt 

 PowerPlus Pro 

Reuters 3000Xtra 
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Figur 6.3. Ett exempel på hur modellens menyer har utformats. 

 

 

Figur 6.4. Ett exempel på hur det med knappar och listor går att välja vilka portföljer och finansiella 

instrument i dem som ska presenteras.  

Emellertid valde vi att låta användaren skriva in de data som den vill att modellen ska 

presentera i celler i PowerPlus Pro. Detta gjorde vi i fallet med RIC-koder, därför att 

användaren får en chans att förstå dem och lära sig sambandet mellan de finansiella 

instrumenten och Reuters. Vi anser att detta gör modellen mer pedagogisk utifrån ett 

studentperspektiv och dessutom skulle modellen inte vara överskådlig om detta 

implementerades med menyer.  I Figur 6.5 visas det hur en användare matat in RIC-koder 

manuellt i de kolumner som är ämnade för respektive finansiellt instrument. 

 

Figur 6.5. Genom att studenten får mata in RIC-koderna själv får den en möjlighet att lära sig dem. 

Christine Alamáa och Jörgen Olofsson uppger att det är viktigt att modellen ger uttömmande 

information. Det framgår också av intervjuerna med marknadsaktörerna att fokus ligger på att 

presentera stora datamängder och att användaren själv måste kunna filtrera bort information. 

Detta utgör en skillnad från vår modell, då vi har gjort en selektion av den mest relevanta 

information som en student kan behöva få åtkomst till för att få förståelse för de olika 

finansiella instrumenten. 
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Det finns likheter mellan hur Jörgen Blomvall och Christine Alamáa ser på vad det innebär att 

en modell är pedagogiskt uppbyggd. Den förste menar att en modell ska vara uppbyggt på ett 

intuitivt sätt och den förra tycker att den ska vara uppbyggd på ett användarlogiskt sätt. Jörgen 

Blomvall menar att detta i praktiken innebär att modellen ska utgå ifrån en transaktionslista, 

där användaren köper och säljer finansiella instrument. Från denna transaktionslista skapas 

sedan presentationen av portföljerna automatiskt samt att det påverkar konton med uppgifter 

om innehav i olika valutor. I Figur 6.6 visas det hur detta konto kan se ut med valutor valda av 

en användare.  

 

Figur 6.6. Köp och försäljning av finansiella instrument är automatiskt kopplade till konton. 

Vi har i enlighet med Jörgen Blomvalls önskemål implementerat en sådan transaktionslista 

och när vi gjorde den tänkte vi även på att den skulle byggas upp på ett användarlogiskt sätt 

istället för ett datalogiskt, vilket är i enlighet med Christine Alamáas åsikt. Det är enkelt för 

en ny användare att förstå vilken information som ska matas in i raderna och kolumnerna i 

transaktionslistan, då den har en logisk struktur med exempelvis lättolkade rubriker. Detta 

illustreras i Figur 6.7. 

 

Figur 6.7. Figuren visar hur transaktionslistan är uppbyggd. 
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Jörgen Blomvall tycker att det är viktigt att modellen ska vara överskådlig och detta innebär 

att det ska vara enkelt att kunna överblicka innehaven och se hur en portfölj ser ut. Detta 

menar Christian Brunlid kan åstadkommas genom att en standardiserad framsida används, 

vilket i vårt fall motsvaras av en den flik som presenterar portföljer, vilken vi kallar allAssets.  

Den modell som Länsförsäkringar använder sig av låter data presenteras ur olika vyer, vilket 

vi i vår modell representerar med ett system av flikar. Det skulle vara möjligt att samla all 

information på en enda flik, men detta skulle göra att modellen inte blev överskådlig och 

enkel att använda. Figur 6.9 belyser två aspekter av modellen. För det första går det längst ner 

att urskilja att modellen är uppbyggd med flikar. För det andra visar den på att det går att se 

portföljerna från olika vyer. Figur 6.8 visar en mer detaljerad vy, med vilken det går att se 

innehavet av enskilda finansiella instrument till exempel innehavet i ABB-aktier. Figur 6.9 på 

nästa sida visar en annan mer sammanfattande vy, där det totala innehavet av varje slag av 

finansiellt instrument för varje valuta visas i respektive portfölj. 

 

 

Figur 6.8. Figuren visar modellens viktigaste sida med vilket det överskådligt presenteras data och 

portföljer. 
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Figur 6.9. Längst ner i figuren visas det att modellen är uppbyggt med ett system av flikar. Figuren visar 

totala innehavet av varje slag av finansiellt instrument för varje valuta. 

Vid intervjuerna bad vi respondenterna från två av marknadsaktörerna samt Jörgen Blomvall 

rangordna fem egenskaper efter hur viktiga de är för ett portföljhanteringssystem, vilka är: 

funktionalitet, överskådlighet, pedagogiskt, informativt och snabbhet. Rangordningen av de 

fem egenskaperna från intervjuerna har vi sammanställt i Tabell 6.1 som återfinns på nästa 

sida. 
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Rangordning av egenskaper för portföljhanteringssystem 

Marknadsaktör 1 Marknadsaktör 3 Uppdragsgivare 

Christine Alamáa, 

Länsförsäkringar 

kapitalförvaltning 

Jörgen Olofsson, 

Swedbank/Robur 

Jörgen Blomvall, 

Linköpings Universitet 

1. Funktionalitet 1. Funktionalitet 1. Funktionalitet 

2. Informativt 2. Informativt 2. Pedagogiskt uppbyggt 

3. Snabbhet 3. Snabbhet 3. Överskådlighet 

4. Överskådlighet 4. Överskådlighet 4. Informativt 

5. Pedagogiskt 

uppbyggt 

5. Pedagogiskt 

uppbyggt 

5. Snabbhet 

Tabell 6.1. Tabellen visar på skillnaden mellan värderingar av egenskaper för modellen. 

Det kan först observeras att både Christine Alamáa och Jörgen Olofsson har rangordnat 

egenskaperna lika och att samtliga respondenter anser att funktionalitet är viktigast. En stor 

skillnad mellan Jörgen Blomvalls rangordning och respondenterna från marknadsaktörerna är 

att pedagogisk uppbyggnad rangordnats som den näst viktigaste egenskapen av Jörgen 

Blomvall medan de två andra sätter den längst ner. En annan skillnad avser egenskapen 

snabbhet, vilken Jörgen Blomvall sätter längst ner i rangordningen och vilken 

marknadsaktörerna rangordnar som den tredje viktigaste egenskapen. Vad gäller att 

portföljhanteringssystemet ska vara informativt har detta prioriterats som den näst viktigaste 

egenskapen av marknadsaktörerna och på fjärde plats av Jörgen Blomvall. Det har vid 

intervjun med Jörgen Olofsson framkommit att det föreligger en konflikt mellan 

överskådlighet och att systemet ska vara informativt. Sett ur detta prioriterar 

marknadsaktörerna mycket information istället för överskådlighet. Jörgen Blomvalls 

prioritering är den motsatta. 
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Att samtliga respondenter angivit funktionaliteten som den vikigaste egenskapen, beror på att 

detta hänger ihop med syftet med ett portföljhanteringssystem och att det ska ha tillräckligt 

med funktioner för att hantera portföljer innehållandes flera olika typer av finansiella 

instrument. Om funktionaliteten är otillräcklig, kommer systemet med stor sannolikhet inte ha 

någon nytta för användaren. 

Vår modell är till för att underlätta undervisning för studenter och således blir pedagogisk 

uppbyggnad en viktig egenskap. Respondenterna från marknadsaktörerna lägger inte stor vikt 

vid detta, eftersom de redan har ingående förståelse för finansiella instrument. Pedagogisk 

uppbyggnad för dem handlar om att det ska vara lätt att lära sig och förstå programmet medan 

det för en student dessutom inbegriper att förstå hur de finansiella instrumenten fungerar. 

Detta förklarar varför denna egenskap blir viktigare för vår modell än för en marknadsaktörs 

system. Jörgen Blomvall är dessutom lektor och arbetar med undervisning och därför är det 

sannolikt att han skulle framhålla denna egenskap som viktig. 

De två marknadsaktörerna har högre krav på snabbheten i modellen än Jörgen Blomvall och 

det beror på att behovet av att vara uppdaterad och alltid snabbt få den senaste informationen 

om de enskilda finansiella instrumenten i portföljerna är högre hos de båda 

marknadsaktörerna. Deras program innehåller dessutom mer beräkningar i realtid och för att 

resultaten av dem alltid ska vara aktuella, krävs det att beräkningarna utförs snabbt. 

Respondenterna från marknadsaktörerna arbetar med att köpa och sälja finansiella instrument 

med verkliga penningtransaktioner och det går inte att basera handel på inaktuella data. I 

undervisningen används bara virtuella transaktioner och handeln kan ses som laborativ. 

Vad gäller att systemet ska vara informativt framhåller såväl Christian Brunlid och Christine 

Alamáa att det ingår i deras arbeten att kunna välja ut relevant information från en till synes 

oöverskådlig mängd information. Det måste hos samtliga marknadsaktörer finnas en 

möjlighet att kunna välja information bland den totala mängden information. Vid 

utformningen av vår modell har vi som utvecklare redan valt ut relevant information som kan 

visas. Detta görs för att underlätta en students inlärning och medför också bättre 

överskådlighet.  
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7. Slutsatser 

Vi kan konstatera att den av oss utvecklade modellen uppfyller de av uppdragsgivaren 

förhandsställda tekniska specifikationer och krav. Dessa specifikationer finns listade i avsnitt 

1.4 och vår uppdragsgivare har godkänt vår modell. Modellen är klar för användning i 

PowerPlus Pro och det går att med den hämta in realtidsdata från Reuters för de specificerade 

finansiella instrumenten. 

Vi är av uppfattningen att vår modell för hantering och visualisering är anpassad för studenter 

inom finans på ett universitet. Detta motiverar vi dels genom att vi visat i vår analys att 

modellen är pedagogiskt uppbyggd. Vi motiverar detta också genom att vi tagit hänsyn till 

praktiska principer för användarvänlighet samt utgått från en internationell standard för 

användarvänlighet vid utvecklandet av modellen. Vi har även beaktat en lektors synpunkter 

angående funktionalitet och åskådliggörande av finansiell information. 

Vår sista slutsats är att vår modell inte kan användas av marknadsaktörer, eftersom kraven på 

framförallt snabbhet inte är uppfyllda. Snabbhet måste för marknadsaktörerna ha högre 

prioritet än vad vår modell kan erbjuda, då det hos dem utförs mer beräkningar i realtid samt 

att de arbetar med verkliga penningtransaktioner. Det sistnämnda kan inte baseras på 

inaktuella data. Vid användning av vår modell är inte kraven på aktualitet lika viktiga, då 

användarna anger fiktiva transaktioner och övervakar dessa i inlärningssyfte. 

Ett ytterligare argument till vår sista slutsats är att vi vid utformandet av vår modell selekterat 

bort information som inte är relevant för en student, men som likväl kan vara det för en 

användare på till exempel en bank. Detta är gjort för att en student på ett överskådligt sätt ska 

kunna ta till sig modellen och lära sig principerna för den finansiella marknaden. Gällande de 

personer som arbetar hos marknadsaktörerna har det framkommit att det ingår i deras arbete 

att kunna välja ut relevant information från en till synes oöverskådlig mängd information. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Det finns möjlighet att vidareutveckla modellen med ytterligare funktioner för exempelvis 

prissättning av swappar och värdering av FRA-kontrakt. Det skulle också främja 

funktionaliteten om fler modeller för prissättning för optioner som exempelvis metoden för 

prissättning med hjälp av binomialträd fanns tillgängliga i modellen. Modellen skulle också 

kunna göras snabbare genom att programmera vissa avsnitt i C++ och hämta in dessa i VBA 

under exekveringen.  
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Appendix 1 – Intervjuguide Jörgen Blomvall 

 

1. Namn? Titel? Antal år i branschen? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Varför finns inte redan nu den typ av modell som vi ska göra på Linköpings 

universitet? Varför använder ni er inte av en kommersiell modell? 

4. Vilka kommersiella system känner du till och vet du hur mycket de kostar? 

5. Vilket behov är det tänkt att vår modell ska tillfredsställa? 

6. Varför vill du att detta arbete utförs? 

7. Vilka funktioner vill du att modellen ska ha? 

8. Vad är det som kommer att skilja vår modell från ett kommersiellt system? 

9. Vilka fördelar kommer vår modell att ha? 

10. Vilka nackdelar kommer vår modell att ha? 

11. Vad ska i allmänhet beaktas vid skapandet av en modell av detta slag? 

12. Vilka instrument vill du att modellen ska kunna hantera? Varför just dessa? 

13. Hur skulle du förklara följande fem egenskaper samt rangordna dem efter hur viktiga 

de är: funktionalitet, överskådlighet, pedagogiskt, informativt och snabbhet. 

14.  Finns det några begränsningar med att modellen görs i PowerPlus Pro? 

15. Existerar det några andra alternativ än att göra modellen i PowerPlus Pro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix 2 – Intervjuguide Banker 

 

1. Namn? Bakgrund? Hur länge har du jobbat på denna bank? Nuvarande position? 

2. Jobbar ni mot företag eller privatpersoner? 

3. Vad använder ni för källa för börsdata? (Reuters, Bloomberg) 

4. Använder ni någon kommersiell programvara för portföljhantering? I så fall vilket? 

5. Använder ni egenutvecklade modeller? Sker utvecklingen centralt eller har varje 

användare mycket frihet att göra ändringar eller är de standardiserade?  

6. Är det viktigt hur mycket ett sådant system kostar eller har uppfyllandet av kraven på 

ett sådant system högre prioritet? 

7. Vilka typer av instrument hanterar ert system? Går det att godtyckligt kombinera olika 

tillgångsslag i en och samma portfölj? 

8. Hanterar systemet handel med aktier och andra derivat från andra börser än 

Stockholmsbörsen? I så fall går det att godtyckligt kombinera instrument från olika 

börser och olika valutor i en och samma portfölj? 

9. Vilka data för var och en av de olika tillgångsslagen visas alltid och vilka kan väljas 

att läggas till eller tas bort? 

10. Hur är en portfölj visuellt strukturerad i användargränssnittet? 

11. Finns det några funktioner som du tycker att du har särskild nytta av? 

12. Innehåller er visualisering visuella hjälpmedel som grafer, bilder och diagram? 

13. Finns det några andra typer av visuella hjälpmedel? 

14. Är det mycket information som skalas bort, när portföljen presenteras för en kund? 

15. Hur är era portföljer systematiserade? Hur är de sorterade? 

16. Anser du att överskådlighet för användaren är viktigt för ett portföljhanteringssystem? 

Hur ska ett sådant göras överskådligt? 

17. Är det vikigt att ett portföljhanteringssystem är pedagogiskt uppbyggt? Vad utmärker 

ett system som är pedagogiskt uppbyggt? 

18. Hur viktigt tycker du det är att ett portföljhanteringssystem ger så mycket och 

uttömmande information som möjligt? Hur förhåller sig detta till överskådlighet? 

19. Hur viktigt tycker du att det är att systemet är snabbt och tillförlitligt? Hur garanteras 

det att all information är uppdaterad?  

20. Rangordna följande egenskaper hos ett portföljhanteringssystem efter hur viktiga du 

tycker att de är: funktionalitet, överskådlighet, pedagogiskt, informativt och snabbhet.  

21. Vilka fördelar har ert portföljhanteringssystem? 

22. Vilka nackdelar har ert portföljhanteringssystem? 



 

 

Appendix 3 – Tabell fältnamn 

 

Fältnamn Instrumenttyp S/T Beskrivning 

Equity name  Aktie S Aktiens namn 

Holding Samtliga 

instrument 

S Antalet instrument 

CURRENCY Samtliga 

instrument 

S Valutan som används vid handel med det 

finansiella instrumentet 

Value                  Samtliga 

instrument  

S Värdet av aktuellt innehav 

BID Aktie, aktieoption, 

Valutaforward och 

valutafuture, 

aktieforward och 

aktiefuture, 

räntefuture, FRA 

S/T Den kurs som en köpare erbjuder för det 

finansiella instrumentet 

ASK Aktie, aktieoption, 

Valutaforward och 

valutafuture, 

aktieforward och 

aktiefuture, 

räntefuture, FRA 

S/T Den kurs som en säljare begär för det 

finansiella instrumentet 

LAST Aktie, aktieoption S Senaste kursen 

VOLATILITY_30D Aktie T 30 dagars historisk volatilitet 

VOLATILITY_90D Aktie T 90 dagars historisk volatilitet 



 

 

BETA Aktie T En akties betavärde talar om hur mycket 

aktiekursen i genomsnitt rör sig om 

Generalindex rör sig en procent
177

 

ACVOL_1 Aktie T Den dagliga volymen, alltså antalet 

aktier som det har handlats med under 

dagen 

Option name     Aktieoption, 

valutaoption 

S Optionens namn 

STRIKE PRICE Aktieoption S Anger det fasta pris som innehavaren av 

en option kan köpa (vid innehav av 

köpoption) eller sälja (vid innehav av 

säljoption) det underliggande 

instrumentet vid tidpunkten då optionen 

utnyttjas
178

 

Days until expiration    Aktieoption, 

Aktieforward och 

aktiefuture 

S Antal återstående dagar till slutdatum för 

derivatet. 

IMPLIED 

VOLTLTY 

Aktieoption S Anger den implicita volatiliteten, alltså 

den volatilitet som skattats för optionen 

med hjälp av en prissättningsmodell
179

 

Yield underlying 

equity 

Aktieoption S Den underliggande aktiens utdelning. 

EXPIRE_DATE Aktieoption S Datum då derivatet förfaller. 
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PUT/CALL FLAG

     

Aktieoption S Anger om optionen är en köpoption eller 

en säljoption. 

STOCK_RIC Aktieoption S Anger RIC-koden för det underliggande 

instrumentet. 

Start date Valutaoption, 

valutaforward och 

valutafuture, 

räntefuture, 

ränteswap, 

valutaswap 

S Datum då termins-, swap-, FRA- eller 

options-kontraktet ingicks 

TODAY'S HIGH Valutaoption T Den högsta noterade kursen för derivatet 

under dagens handel 

Forward/Future 

name       

Aktieforward/ 

Aktiefuture 

S Terminens namn 

BCAST_REF Aktieforward/ 

Aktiefuture 

S Anger RIC-koden för det underliggande 

instrumentet 

EXPIR_DATE Aktieforward/ 

Aktiefuture 

S Datum då terminen förfaller 

DISPLY_NAME Räntetermin T Namnet på ränteterminen 

Swap name Swap S Swappens namn 

CTBTR_1 Swap T Anger namnet på swappens utställare 



 

 

Treasury Bill name  Stadsskuldsväxel S Stadsskuldsväxelns namn 

PAY_FREQ Stadsskuldsväxel T Anger utbetalningsfrekvens 

Bond name  Obligation S Obligationens namn 

COUPON RATE Obligation S Kupongränta är den räntesats som 

bestämmer storleken av en obligations 

kupongutbetalningar
180

 

BID_YIELD Obligation, 

stadsskuldsväxel 

S Anger den avkastning som en investerare 

skulle få om personen köpt obligationen 

för bid-priset
181

 

ASK_YIELD Obligation, 

stadsskuldsväxel 

S Anger den avkastning som en investerare 

skulle få om personen köpt obligationen 

för ask-priset 

MATUR_DATE Obligation, 

stadsskuldsväxel 

S Obligationens slutdatum anger det datum 

då utfärdaren ska betala investeraren 

HST_CLOSE Obligation, 

stadsskuldsväxel 

T Den dagliga slutkursen 

MOD DURTN Obligation T Visar vilken effekt som en ändring på 1 

% för räntan skulle ha på 

obligationspriset
182

  

COUPON DATE Obligation, 

stadsskuldsväxel 

T Visar det datum då kupongutbetalning 

kommer ske 
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FRA name FRA S FRA-kontraktets RIC-kod 

OPEN_PRC FRA T Priset som sattes då FRA-kontraktet först 

blev tillgänglig på marknaden. 

Teckenförklaring: S=Standard, T=Tillval 



 

 

Appendix 4 – Manual portfolioManagerV2 

Inledning 

Modellen som utvecklats är ett portföljhanteringssystem som främst är avsett att användas i 

utbildningssyfte. Den kan också användas av privatpersoner med grundläggande kunskaper i 

Microsoft Excel och programvaran Reuters 3000 Xtra. För att kunna tillgodogöra sig samtliga 

funktioner krävs en viss förkunskap om hur ett antal finansiella instrument är utformade. 

Användaren får med denna applikation en möjlighet att skapa och övervaka en finansiell 

portfölj bestående av ett flertal olika finansiella instrument. Fokus ligger på 

användarvänlighet och möjligheter till att anpassa presentationen av relevanta data efter 

användarens personliga behov och preferenser. 

Funktionalitet 

Portföljhanteringssystemet stödjer köp och försäljning, visualisering samt övervakning av 

följande finansiella instrument: aktier, optioner, obligationer samt terminer. 

Dessutom finns möjlighet till övervakning och visualisering av följande finansiella 

instrument: valutaterminer, valutaoptioner, ränteswappar, valutaswappar, ränteterminer och 

FRA. 

Användaren ges möjlighet att själv skapa önskat antal portföljer innehållande valfria 

finansiella instrument. Exempelvis kan användaren på ett enkelt sätt skapa en portfölj med 

asiatiska finansiella instrument som handlas med japanska yen. Samtidigt kan användaren 

handla med någon annan portfölj, till exempel en som innehåller derivat som handlas på 

Stockholmsbörsen i svenska kronor. 

Det finns även möjlighet att växla olika valutor och visa valutakurser på ett konto.  Där får 

användaren kontinuerligt uppdaterad information om det aktuella värdet av alla sina monetära 

tillgångar med hjälp av valutakurser i realtid. 



 

 

Att börja arbeta med programmet 

För att kunna använda sig av denna applikation och få tillgång till realtidsdata, så krävs det en 

PC med programpaketet Reuters 3000 Xtra installerat. I det paketet ingår programmet Reuters 

PowerPlus Pro som är en utvidgning av Microsoft Excel där olika finanstillämpningar 

integrerats. När tillgång till denna programvara innehas, så startas programmet enligt stegen 

nedan: 

Starta Reuters PowerPlus Pro 

Ställ in programmet så att makron tillåts köras. Det görs enligt menyvalet:  

Tools  Macro  Security… 

 

Sätt Security Level till Low och tryck på OK. 

Öppna portfolioManagerV2 från programmet med hjälp av menyvalet:  

File  Open och välj sedan att öppna filen från den mapp där applikationen är sparad. 

Innan användaren kan börja köpa och eller undersöka nya finansiella instrument så behövs 

alltid så kallade RIC-koder – Reuters Instrument Code för att rätt data ska kunna visas i varje 

portfölj. Dessa RIC-koder måste letas upp i Reuters 3000 Xtra innan en transaktion i 

programmet kan genomföras.  

 Exempel på RIC-koder är SHBa.ST där SHB är står för företaget Svenska Handelsbanken 

AB, a för att det är en a-aktie och .ST för att aktien handlas på Stockholmsbörsen.  



 

 

Ett finansiellt instrument har också i sig ett antal tillhörande RIC-koder vilka definierar vilken 

typ av information som finns lagrad om varje tillgångstyp. Exempelvis så används RIC-koden 

CURRENCY för att visa information om vilken valuta som det finansiella instrumentet 

handlas med.  

Programvarans olika delar 

Precis som i en konventionell arbetsbok i Microsoft Excel så får användaren tillgång till olika 

flikar där information antingen matas in av användaren eller presenteras i olika former. Dessa 

flikar utgör stommen i applikationen och dess funktion gås igenom här nedan. 

Transactions 

Det är med fliken ”transactions” som användaren utformar sina portföljer och dess innehåll. 

Det är här som användaren registrerar de köp och försäljningar av finansiella instrument som 

han eller hon önskar genomföra. Här görs också kontoinsättningar och uttag, något som kan 

ske i olika valutor.  Det ges också en möjlighet att växla mellan olika valutor. Applikationen 

är känslig för gemener och versaler. Nedan följer en beskrivning av hur en transaktion 

genomförs med inmatning i följande kolumner: 

 Date – Här anges datum för transaktionen.  

 Description – Här anger användaren något utav följande alternativ: 

o Buy – Anges då ett köp av aktier, optioner, futures eller forwards ska 

genomföras. 

o Sell – Anges vid försäljning av aktier, optioner, futures eller forwards 

o Deposit – Anges då en insättning på kontot ska göras 

o Withdraw – Anges vid uttag av monetära tillgångar 

o Exchange – Anges vid valutaväxling 

 Asset – Här anges det finansiella instrumentets RIC-kod. Vid en valutaväxling anges i 

detta fält den valuta man önskar växla till sig. Fältet lämnas tomt då en insättning eller 

ett uttag görs.  

 Asset type – Här anges vilken typ av finansiellt instrument som användaren önskar 

handla med. Följande val finns att göra: Equity, Option, Forward, Future, Currency 



 

 

Forward, Currency Future, Currency Option, FX Swap, Interest Rate Swap, Interest 

Rate Future, Bond, FRA 

Fältet lämnas tomt då en insättning, en valutaväxling eller ett uttag görs.  

 Number – Här anges antalet finansiella instrument (i heltal) som transaktionen avser. 

Vid valutaväxling anges det antal enheter som användaren önskar erhålla vid 

transaktionen. 

 Price – Här anges priset på det finansiella instrument som transaktionen avser. Vid 

valutaväxling anges den kurs i vilken växlingen sker. 

 Cash – Här presenteras antal multiplicerat med pris, alltså kostnaden vid köpet eller 

intäkten vid försäljningen. Här anges också önskat antal enheter vid en insättning eller 

ett uttag.  

 Currency – Här anges RIC-koden för valutan som gäller för den aktuella 

transaktionen. 

 Portfolio Name – Här anger användaren namnet på den portfölj som är aktuell för det 

finansiella instrumentet. Namnet på portföljen är valfritt. Fältet lämnas tomt vid 

insättning och uttag samt vid valutaväxling. 

 Portfolio Currency – Här anges den valuta som portföljens finansiella instrument 

handlas med. Fältet lämnas tomt vid insättning och uttag samt vid valutaväxling. 

Här nedan visas ett exempel på ett antal färdiga transaktioner: 

 



 

 

Settings 

I ”settings” har användaren möjligheter att anpassa visningen av de finansiella instrument som 

handlats enligt sina egna behov och preferenser. 

I fältet längst till vänster, ”Constantly display these instruments” så kan användaren välja att 

mata in RIC-koder för olika finansiella instrument. De finansiella instrumenten som finns i 

denna lista visas då, trots att användaren inte äger instrumenten. Det är en bra funktion då 

man inte bestämt sig för att investera i exempelvis en aktie utan bara vill övervaka dess 

kursutveckling. De finansiella instrument som har denna funktionalitet är Aktier, Optioner, 

Obligationer, Forwards och Futures och typen skrivs in i fältet Type till höger om RIC-

koderna.  

I fältet ”Equity security instruments data” anger användaren de av Reuters 3000 Xtra 

tillhandahållna statistiska data som är av intresse. Exempelvis så kan aktiernas betavärde visas 

genom att skriva RIC-koden BETA och aktiernas volatilitet kan också väljas att presenteras.  

Sedan följer tolv fält, ett för varje finansiellt instrument, där valfritt fält kan matas in och 

presenteras. Dessa data kan alltså väljas för presentation utöver de ordinarie fält som alltid 

visas för det aktuella instrumentet. Här nedan visas ett exempel på settings: 

 



 

 

AllAssets 

Det är under denna flik som presentationen av de finansiella instrumenten sker. 

Presentationen sker portfölj per portfölj under varandra. Överst på sidan återfinns ett antal 

menyer och knappar som styr visningen av användarens portföljer och tillgångar. 

I listan till vänster väljs först en eller flera portföljer som önskas visas. Till höger om den väljs 

det eller de finansiella instrument som önskas visas i en rullista. När valet av portfölj och 

instrument är klart, så klickar man på knappen updatePortfolioData för att visa det önskade 

valet. Efter varje ny transaktion som genomförs måste update-funktionen användas för att 

aktualisera visningen av portföljerna så att de nya finansiella instrumenten också visas.  

Sedan finns det en checkbox som klickas för om de finansiella instrument som användaren i 

under settingsfliken angett att han eller hon vill övervaka.  

Övrig information som visas till vänster om de olika menyerna är den aktuella tremånaders 

stibor-räntan samt dagens datum. 

Knappen updateAccount uppdaterar kontot som alltid visas under fliken ”FX”. Kontot visar 

hur mycket monetära tillgångar användaren har för tillfället och i vilken valuta tillgångarna är. 

En valutakurs i realtid gör att aktuellt värde i SEK alltid kan visas. 

Knappen updateStatistics uppdaterar statistik för de aktier som ingår i de olika portföljerna.  

Varje portfölj börjar med en presentation av tillgångsslag, portföljnamn och portföljvaluta. 

Beroende på vilket tillgångsslag och vilka RIC-koder som angetts i ”settings” så visas sedan 

ett antal fält där data om det aktuella finansiella instrumentet presenteras. Som ett exempel 

beskrivs datafälten för aktier. De fält som alltid visas är från vänster: Asset, Holding, LAST, 

Value, Share och Optimal. 

 Asset – Här presenteras RIC-koden för den aktuella aktien. 

 Holding – Antalet aktier som ingår i portföljen 

 LAST – Senast tillgängliga värde för aktien 

 Value – Det aktuella värdet på innehavet 

 Share – Hur stor del av den totala portföljen som aktierna utgör 



 

 

 Optimal – Här återfinns resultatet då användaren valt att göra en optimering av 

aktieinnehavet 

Sedan visas de fält användaren angett under Equity RIC-codes och Equity security 

instruments data i settings. I exempelbilden nedan så har användaren valt att presentera sitt 

aktieinnehav i portföljerna ”My Swedish Portfolio” och ”My International Portfolio”. 

Användaren har utöver aktiernas standardfält valt att presentera BID och ASK samt 

ACVOL_1, BETA, Volatility 30 days och Volatility 90 days.  

 

AssetHistory 

Under denna flik hittas information om de i portföljer ingående aktiers historiska 

stängningskurser ett visst antal dagar tillbaka i tiden. Default är 500 börsdagar.  

AssetStat 

Under denna flik presenteras statistik för de i portföljer ingående aktier. De statistiska mått 

som presenteras för aktierna är: Expected value, Volatility, Correlation och Covariance. 

Meny 

Programmet styrs med flera olika knappar och menyer. Menyn portfolioManager ger 

ytterligare valmöjligheter att på ett smidigt sätt uppdatera bland annat portföljstatistik. Se bild 

nedan. 

 



 

 

Tekniska specifikationer 

Systemkrav: PC med Microsoft Windows  

Mjukvaruplattform: Reuters PowerPlus Pro 

Programmeringsspråk: Microsoft Visual Basic for Applications 

GUI: En modifierad Microsoft Excel arbetsbok 

Filstorlek: 1 Mb 

Installation: Ej nödvändig 

 

 


