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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till vårt uppsatsarbete och 

möjliggjort för oss att tillhandahålla empiri för att kunna besvara vårt syfte. 

Intervjupersonerna på bankerna har varit välvilliga att besvara våra 

intervjufrågor. Personerna på bankerna som vi riktar ett stort tack till är: 

 

Peter Johansson Compliance Officer Handelsbanken Kapitalförvaltning 

Stockholm. 

Johan Skugge Nordea Investment Management & Funds Head of Fame 

Operations Stockholm. 

Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management 

Stockholm. 

Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank Karlstad. 

 

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Hans Lindkvist som gett 

vägledning under uppsatsens gång.  

 

 

 

 

 

 

Therese Pettersson och Johan Rundh
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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som ligger till grund för 

bankers riskklassificering av fonder. För att få svar på frågan sökte vi kontakt 

med de fyra storbankerna, varav tre kunde ställa upp på intervju 

(Handelsbanken, Nordea och Swedbank). Dessa banker intervjuades via 

telefon då detta var den bästa metoden enligt vår synvinkel. För att få mer 

klarhet i ämnet har svaren från intervjupersonerna kompletterats med 

publicerat material på respektive banks hemsida. 

Det som framkom efter insamlingen av allt material från bankerna var att 

samtliga banker använder sig av skalor för att presentera risk på fonder. 

Skalformatet samt färgsättning varierar dock mellan bankerna. Faktorer som 

avgör i vilken riskklass en fond hamnar i är fondens investeringsinriktning, 

t.ex. om det är en aktiefond eller en räntefond. Aktiefonder har generellt högre 

risk än räntefonder och har därmed en högre standardavvikelse. 

Standardavvikelsen är den faktor som mest ligger till grund för fonders 

riskklassificering vilket samtliga banker betonade. Det är ett riskmått som 

innebär att ju högre standardavvikelsen är desto högre är risken. 

Standardavvikelsen grundar sig på historisk avkastningsdata som varierar 

mellan bankerna, men det vanliga är att standardavvikelsen grundas på 1, 3 

eller 5 år bakåt i tiden. Det som avgör är hur lång tid fonden har funnits. 

Utöver standardavvikelsen så finns det andra parametrar som bankerna 

använder sig av vid riskklassificering. Handelsbanken använder sig exempelvis 

av value at riskmetoder och stresstester. Även Nordea använder sig av value at 

riskmetoder i vissa fall. I Swedbanks fall kan metoden inte vara särskilt central 

då metoden inte har nämnts.  De övriga faktorer som påverkar i vilken 

riskklass en specifik fond hamnar är olika risker, där marknadsrisken är den 

risk som påverkar mest enligt respondenterna. Andra risker påverkar också i 

olika grad, men den största tonvikten ligger på marknadsrisken. De olika 

måtten som exempelvis sharpekvot, informationskvot och aktiv risk, ligger 

inte till grund för fonders riskklassificering. 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to find out the factors which affect the banks 

ratings of mutual funds. To answer this question we contacted the four major 

banks, three of them were willing to set up an interview (Handelsbanken, 

Nordea and Swedbank). These banks were interviewed by telephone as this 

was the best approach, in our point of view. To get more clarity on the subject 

the answers from the respondents have been complemented by published 

material on the websites of the four major banks.  

What emerged after the collection of material from the banks was that all 

banks use scales in order to present risk. Scale format and color scheme vary 

between banks. Factors that determine which risk class a fund will be placed in 

are the fund's investment focus, e.g. if there is an equity or a fixed-income. In 

general an equity fund has a higher risk than a fixed income which means that 

the standard deviation is higher for equity funds.  Standard deviation is the 

factors which has the highest influence on which risk class a fund will be 

placed in. It is a risk measure which means that the higher the standard 

deviation, the higher the risk. The standard deviation is based on historical 

data of returns, which vary between the banks, but the most common is that 

the standard deviation is based on one, three or five years back in time. It 

depends on how long the fund has existed. In addition to the standard 

deviation there are other parameters which banks use when a bank decides 

which risk class a fund will be placed in. Handelsbanken uses for example 

value at risk methods and stress tests. Even Nordea uses value at risk methods 

in some cases.  In Swedbank the method can not be particularly important 

when the method has not been mentioned. The other factors affecting the risk 

class of a specific fund are various risks were the market risk is the risk which 

most affects the banks rating of funds according to the banks. Other risks may 

also affect in different degrees, but the main emphasis is on market risk. The 

various measures such as the sharpes ratio, information ratio, and active risk, 

are not affecting the banks rating.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en kort introduktion om bakgrunden till det ämne som skall behandlas 

vilket sedermera leder fram till vår problemformulering samt syftet med uppsatsen. 

 

1.1. Problembakgrund 

Sedan många år tillbaka har fondsparande varit populärt bland investerare, allt 

från unga till äldre människor. Enligt statistik från Fondbolagens förening från 

2009 uppgick fondsparandet av folket mellan 18-74 år till 98 % när PPM 

inkluderas. Om PPM undantas är den siffran 74 %. I takt med att 

fondsparandet har ökat har även antalet fonder på marknaden ökat. Antalet 

fonder på den svenska marknaden uppgick år 2009 till ca 4000 fonder, att 

jämföra med de 17 fonder som endast fanns år 1979. Detta kan ställas i 

relation till den totala fondförmögenheten som med anledning av ovanstående 

också ökat kraftfullt, från 1 miljard år 1979 till 1200 miljarder år 2009 

(Fondbolagen 2009a).  

Fondsparande är, till skillnad mot aktier, inte lika riskfyllt. Anledningen är att 

en fond är en portfölj av många tillgångar jämfört med aktier där varje aktie är 

ett företag vilket gör att risken är lägre för en fond än för en aktie. 

Diversifiering är ett ord som används ofta inom portföljteorin. Diversifiering 

innebär att investeraren sprider ut sitt innehav bland många tillgångar, t.ex. 

bland aktier, fonder och andra värdepapper som gör att riskerna blir utspridda 

och på så vis minskar. När en investerare köper en fond är den redan 

diversifierad då den vanligtvis innehåller 10-15 olika aktier (De Ridder 2005). 

Fonder är alltså ett bättre alternativ än aktier för personer som inte vill ta på 

sig för mycket risk. Dessa personer kallas riskaverta investerare. Motsatsen till 

riskaverta investerare är risksökande vilka inte har något emot att ta på sig mer 

risk (Bodie et. al 2009). 

Det är vanligt att svenska investerare i framför allt fonder inte är så insatta i 

fondsparande i allmänhet. Fonder är inte lika uppmärksammade i media som 

aktier är vilket gör fonder svårare att följa. Bankernas informationsblad om 

fonderna är ofta till hjälp när en enskild investerare vill bekanta sig mer med 

en specifik fond. Något som är viktigt när investerare väljer fonder är att 

kunna jämföra fonder på ett enkelt sätt. Detta är dock svårt med anledning av 

att den så kallade ratingen som ratingbolagen utför är svår att förstå, och de 
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riskskalor (betygskalor) med färgsättningar som bankerna använder när de 

presenterar risken på fonder, är inte enhetliga vilket kan leda till förvirring hos 

investerarna. Det är risken som investerarna ofta grundar sina beslut på 

(Fondbolagen 2008b). Ur ett investeringsperspektiv finns det risk att det blir 

förvirrande för investerarna när bankerna presenterar risken så olika. Frågan är 

hur bankerna har tänkt när de presenterar risken på fonderna? Är de olika 

bankernas bedömningsfaktorer lika? Vad grundar sig bankernas 

riskklassificering på?  Allt ovanstående leder oss in på vår problemformulering 

och syftet med uppsatsen. 

1.2. Problemformulering 

 Hur har bankerna tänkt när de presenterar risk på fonder? 

 Hur skiljer sig bankernas presentation av risken? 

 Vilka faktorer ligger till grund för bankers riskklassificering av fonder? 

1.3.  Syfte  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som ligger till grund för 

bankers riskklassificering av fonder. 
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2. Metod 

I metodavsnittet beskrivs hur vi har gått tillväga för att genomföra vår uppsats där 

beskrivningen av empiriinsamlingen fyller en central funktion. 

 

2.1. Intensiv uppläggning 

Den intensiva undersökningsuppläggningen kommer att användas i vår 

uppsats framför den extensiva uppläggningen. Anledningen är att vår uppsats 

går på djupet med fokus på få aktörer som innefattar de fyra storbankerna. 

Frågorna som har ställts vid intervjuerna blev såldes öppna och djupgående då 

respondenterna fritt fick besvara våra frågor. ”Qualitative interviews is particulary 

useful as a research method for accessing indivudals’ attitudes and values – things that 

cannot necessaraily be observed or accomodated in a questionnarie” (Silverman 2006, p. 

114). Detta har lett oss in i den ansats som är relevant för vår uppsats, 

nämligen den kvalitativa ansatsen. 

2.2. Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Valet mellan den kvalitativa och kvantitativa ansatsen rent generellt är viktigt 

för att kunna samla in informationen på ett bra sätt. Den kvalitativa ansatsen 

utgår ifrån att forskaren har ett problem som ska besvaras med hjälp av 

intervjuer där svarsalternativen inte är bestämda på förhand som är fallet i den 

kvantitativa ansatsen. Det brukar benämnas att den kvalitativa ansatsen 

fokuserar på öppenhet vid själva intervjun, dvs. respondenten kan tala fritt om 

ett på förhand bestämt tema (Jacobsen 2002). Vi väljer att använda oss av den 

kvalitativa ansatsen mot bakgrund av att dess fördelar lämpar sig bättre för 

vårt problem än de fördelar som den kvantitativa ansatsen har. Med vårt ämne 

passar det bra med den öppenhet som den kvalitativa ansatsen ger och när 

respondenten får tala fritt om vårt ämne så ökar giltigheten för svaren på 

frågorna. Det är bra att respondenterna får styra hur informationen lämnas 

och inte att vi styr deras svar genom fasta svarsalternativ (Jacobsen 2002). 

Kritik kan dock riktas mot den kvalitativa ansatsen då vi i vår uppsats endast 

koncentrerat oss på fyra banker och därmed kan ge mindre representativt 

resultat då inte fler objekt intervjuats (Darmer & Freytag 1995). Genom 

intervjuer med de fyra storbankerna får undersökningen även en kvantitativ 

karaktär med möjligheter till generaliserbara slutsatser. 
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2.3. Primärdata och sekundärdata  

Intervjuer har genomförts med respektive bank för att få tillgång till 

information om vilka faktorer som ligger till grund för bankers 

riskklassificering av fonder. Den resterande delen i vår uppsats som 

intervjuerna inte har täckt upp har erhållits genom publicerat material på 

respektive banks hemsida. Primärdata utfås genom att gå direkt till den 

primära informationskällan (Jacobsen 2002).  

För att få tillgång till sekundärdata har vetenskapliga artiklar sökts via 

databasen Business Source Premier. Där har relevanta teorier tagits fram 

genom olika sökord på området. Böcker som behandlar finansområdet i 

allmänhet har också använts, liksom andra internetkällor. Vi är medvetna om 

att den information som erhålls från primärdata likväl kan uppfattas som 

sekundärdata då bland annat Internetartiklar är skrivna utifrån andra källor.  

2.4. Analys av datamaterialet 

För att få struktur på all den mängd information som samlats in under 

intervjuerna har datamaterialet analyserats. Enligt Jacobsen (2002) handlar 

analys av kvalitativ data om tre ting. Dessa är beskrivning, systematisering och 

kategorisering samt kombination. 

Beskrivning handlar om att få en så ingående och grundlig beskrivning som 

möjligt av våra data utan att vi influerar den själva. Intervjuerna och 

datamaterialet har framställts så noggrant som det bara går för att upprätthålla 

en enkelhet för läsaren.  

Systematisering och kategorisering innebär att informationen som erhålls 

systematiseras och reduceras. Förenkling och sållande av information är vitalt 

för att få överblick av materialet. Informationen skulle annars bli allt för 

omfattande och kompakt för läsaren. Systematiseringen är nödvändig för att 

kunna förmedla det vi kommit fram till i uppsatsen. Efter att intervjuerna 

genomförts och efter att materialet gåtts igenom sållades information som av 

vår uppfattning saknade betydelse för vår uppsats. Detta ledde till ett material 

som på ett mer tydligt sätt kunde presenteras. 

När datamaterialet systematiserats kunde informationen börja tolkas. Det är då 

orsaker kan utredas och meningar till varför det ser ut på ett visst sätt. ”Att 

tolka resultat är att sätta in resultaten från en undersökning i ett större sammanhang” 

(Jacobsen 2002, s 458). I vår uppsats sattes den insamlade empirin in i ett 
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helhetsperspektiv som innebar att vi analyserade materialet på ett allmänt och 

kritiskt sätt samt jämförde empirin med de ställda teorierna i teoriavsnittet. 

Jämförelser är centralt enligt Jacobsen (2002) när informationen ska tolkas.  

2.5. Intervjuteknik  

Den öppna individuella intervjun är mest fördelaktig då vi valt att intervjua de 

fyra storbankerna. Intervjun är mest lämplig när relativt få enheter undersöks. 

Eftersom vi undersökt vilka faktorer som ligger till grund för storbankernas 

riskklassificering på fonder ligger intresset i att ta reda på bankernas egna 

förhållningssätt och synpunkter samt egna tolkningar av fenomenet (Jacobsen 

2002). Intervjuerna har genomförts både via telefon med lämpliga personer i 

Stockholm samt ett individuellt besök på lokal nivå. Det finns dock nackdelar 

med genomförandet av telefonintervjuer. Individer verkar ha lättare att samtala 

om känsliga ämnen vid en personlig besöksintervju än vid en telefonintervju 

som är mer opersonlig. Grunden till detta anses vara att vid ett personligt 

besök är det lättare att få ett personligt förhållande emellan respondent och 

intervjuare genom att det uppstår fysisk kontakt. Möjligheten att observera 

respondentens uppträdande försvinner därmed vid telefonintervju och det kan 

få vidare konsekvenser för hela intervjuprocessen. Det är lättare att uppfatta 

t.ex. när en respondent känner sig besvärad vid olika intervjufrågor i en fysisk 

miljö, något som är svårare att urskilja vid telefonintervju. Det finns då risk att 

som intervjuare gå över gränsen och att respondenten sluter sig och blir en 

sämre informationskälla (Jacobsen 2002). Telefonintervju har trots denna 

framförda kritik genomförts då detta var mest kostnadseffektivt och 

tidsbesparande då personliga besöksintervjuer i Stockholm skulle ha blivit 

alldeles för tidskrävande. Intervjuerna spelades in på band för att inte missa 

några väsentliga kommentarer från respondenternas sida och för att lättare 

återge det som respondenterna svarat. Detta skedde givetvis efter att 

representanterna gett oss tillåtelse att göra det. 

2.6. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till de fyra storbankerna då detta blev enklast och 

mest effektivt för oss. Dock skedde intervjuer endast med tre av de fyra 

storbankerna då en bank inte hade tid att ställa upp (SEB). Telefonintervjuerna 

genomfördes med personer i Stockholm vars befattning innefattar en bred 

kompetens om ämnet. En intervju (ej på telefon) skedde på lokal nivå vilken 

var med Swedbank i Karlstad. Anledningen till att vi intervjuade en person på 

lokal nivå var att vi först inte fick någon kontakt med Swedbank i Stockholm. 
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Vid intervjutillfället i Karlstad fick vi dock en kontaktperson på Swedbank i 

Stockholm. Då valde vi även att genomföra den intervjun för att komplettera 

intervjun i Karlstad. Intervjuer genomfördes inte med något av ratingbolagen 

då detta ligger utanför vårt ämne.  

2.7. Validitet och Reliabilitet 

Validitet är ett annat ord för sanning. Det är viktigt att en undersökning 

beaktar det sanningsenliga för att få fram en giltig relevans (Silverman 2006). 

Enligt Jacobsen (2002) ska empirin vara giltig och relevant (valid). De två 

begreppen är uttryck för att vi faktiskt mäter det som vi vill mäta, att det som 

mäts i undersökningen tolkas som relevant. Dock är en kritisk granskning 

central när det gäller våra slutsatsers giltighet och relevans, vilket betyder att vi 

försöker förhålla oss kritiskt till kvaliteten på de data som figurerat i uppsatsen 

(Jacobsen 2002).  

När empirin är tillförlitlig och trovärdig säger man den är reliabel. Det innebär 

att undersökarens resultat av undersökningen måste vara rimlig och inte bestå 

av mätfel. Därmed är det viktigt att undersökningen genomförts på ett 

tillförlitligt sätt. Ett sätt att bekräfta att undersökningen är trovärdig är att ställa 

sig frågan hur resultatet skulle bli om samma metod för undersökningen 

användes en gång till. Skulle resultatet bli lika? Om svaret är ja kan det 

konstateras att undersökningen är reliabel (Jacobsen 2002). I vår uppsats har 

intervjuerna (undersökningen)med kontaktpersonerna på respektive bank hög 

tillförlitlighet i och med att de är kompetenta inom sitt område och det faktum 

att vi spelade in samtalen för att inte missa några viktiga detaljer. Om samma 

frågor skulle upprepas igen skulle förmodligen samma resultat erhållas en gång 

till såvida samma personer intervjuas. Det går dock inte att säga med säkerhet 

att resultatet är korrekt då frågorna lätt kan missuppfattas beroende på hur 

frågorna är ställda. 
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3.  Teori 

Avsnittet behandlar de teorier som är relevanta för vårt ämne, t.ex. vilka risker som är 

förknippade med fonder samt de riskmått som bankerna presenterar.  

 

3.1. Fonder 

En fond är en portfölj med värdepapper av skilda slag som kan innehålla 

inhemska och utländska aktier, obligationer eller andra slag av värdepapper 

som t.ex. derivatinstrument. De som investerat i fonden är gemensamma ägare 

av portföljen. Hur många andelar en placerare äger fastställs av hur mycket 

placeraren investerat i fonden. Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter 

placeringar och administration. Det finns vanligen en ansvarig förvaltare för 

varje fond eller en förvaltningsgrupp som sköter fonden. De pengar som 

strömmar in från köpare av en specifik fond används till att köpa in skilda 

värdepapper.  

Värdet på varje enskild fondandel (andelsvärdet) beräknas varje dag och 

marknadsvärdet på en fondandel benämns NAV (Net Asset Value). Genom 

att summera fondens tillgångar, sedan dra bort avgiften för förvaltningen och 

dela summan med antalet andelar fås NAV fram. Andelsvärdet ökar när 

tillgångarna i fonden stiger i värde.  

Fondbolaget tar ut ersättning för administration, distribution, förvaltning, 

förvaring och tillsyn. En del fonder är belagda med köp- och säljavgifter som 

betyder att fondbolagen tar ut priser vid köp- och försäljning av andelar i 

fonden.  

Fonder har olika risknivåer beroende på vilken fond det handlar om. De tre 

stora fondgrupperna är aktiefonder, hedgefonder och räntefonder. Risknivån 

är högst i aktiefonder och lägst i räntefonder. Det beror på att det svänger mer 

på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Aktiepriset är även mer växlande 

över en dag eller en vecka (Fondmarknaden 2010).  

3.1.1. Aktiefond 

En aktiefond innehåller främst aktier. Aktiefonder innehåller minst 75 % aktier 

och högst 25 % räntebärande värdepapper (Fondspara 2008a). Aktiefonder 

omfattar minst 16 olika aktier, i allmänhet fler. En aktie är en ägarandel i ett 
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bolag och därmed beror fondens värdeförändring på hur bolagen kommer att 

utvecklas. Värdeförändringen beror likaså på marknadens spekulationer om 

bolagen kommer att nå framgång, vilket kan bevittnas i det pris, den kurs, som 

aktien handlas för på börsmarknaden. Aktiefonders värde är mer varierat än i 

räntefonder och blandfonder, dvs. aktiefonder har högre risk. De har dock på 

lång sikt större potential till en bättre värdeförändring i jämförelse med 

räntefonder och blandfonder. Risken skiljer sig även mellan olika aktiefonder, 

ju mer specialiserad aktiefond desto högre risk (Pensionsmyndigheten 2009a). 

3.1.2. Räntefond 

En räntefond består endast av räntebärande värdepapper t.ex. obligationer. Ett 

räntebärande värdepapper ger dig en viss ränta på dina pengar. Staten, 

kommuner eller bolag ger ut räntebärande värdepapper för att få låna pengar 

av allmänheten. Räntefonder har normalt sett en stadig värdeförändring och 

växlar inte särskilt mycket i värde. I de flesta fall har räntefonder låg risk. 

Räntefonder har allmänt lägre risk än aktiefonder och blandfonder och 

därmed finns ingen möjlighet till höga värdeökningar. Värdeförändring skiljer 

sig åt om det är korta respektive långa räntefonder. Korta räntefonder har i 

allmänhet en mer stadig värdeförändring och lägre risk än långa räntefonder. 

Däremot på lång sikt har långa räntefonder gett en högre ökning av värdet.  

Utvecklingen av de långa och korta räntorna påverkar räntefonder. Om räntan 

stiger sjunker värdet på kort sikt i en räntefond. Omvänt gäller att om räntan 

sjunker stiger värdet. Valutakurserna påverkar även räntefonder som är 

placerade i utlandet. Korta räntefonder är de fonder som placeras i 

räntebärande värdepapper med löptider som är mindre än ett år, t.ex. på 

sådana fonder är penningmarknads- eller likviditetsfonder. Långa räntefonder 

även kallade obligationsfonder är de fonder som är placerade i räntebärande 

värdepapper med löptider längre än ett år (Pensionsmyndigheten 2009b).   

3.1.3. Blandfond 

Blandfonder består av olika kombinationer av aktier och räntebärande 

värdepapper (Fondspara 2008b). Den aktuella fördelningen i fonden fastställs 

av den fondförvaltare som förvaltar fonden. Blandfonder har i de flesta fall en 

risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder då de innehåller både 

aktier och räntebärande värdepapper. Risken kan dock skilja sig åt mellan olika 

blandfonder då spridningen mellan aktier och räntor varierar. En större andel 

aktier i fonden ökar risken, men samtidigt fondens chanser till tillväxt. Omvänt 
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gäller att för blandfonder, som har en högre andel räntebärande värdepapper, 

att risken och tillväxtmöjligheten minskar. Placeringar som görs utomlands 

påverkas även av valutakursernas upp- och nedgångar (Pensionsmyndigheten 

2009c).  

3.1.4. Hedgefond  

Hedgefonder skiljer sig ifrån aktiefonder i den bemärkelsen att de har 

placeringsregler som är mer friare. De kan ses som en bra komplettering till 

aktiefonder i det långsiktiga sparandet för att öka spridningen av risk. När 

börsen går ner kan hedgefonder ge positiv avkastning och ge kompensation 

för nedgången i aktiefonder. Hedgefonders mål är att ge avkastning även i 

sämre tider då börskurser världen över sjunker i värde genom att det är tillåtet 

att låna och placera i optioner mm. Hedge står för skydd och hedging är ämnat 

för att ge skydd mot oväntade händelser på marknaden. Hedgefonder kan 

både innehålla hög- respektive låg risk. Det är mycket allmänt förekommande 

av höga minibelopp för insättning i fonden (Fondspara 2008c).  

3.2. Föreskrifter och regelverk 

Det finns riktlinjer, bestämmelser och regler som ska upprätthålla en god 

fondverksamhet och skapa en god tilltro för fonder (Finansinspektionen 

2010a). Fondverksamhet regleras i Lag (2004:46) om investeringsfonder som 

bygger på ett EU-direktiv (Fondbolagen 2010c). Finansinspektionen (FI) är 

det övervakande organ som ser till att fondbolagen följer riktlinjerna på 

området. De granskar såsom hur information om målsättning, 

placeringsinriktning, avgifter och risker hanteras. FI: s stora målsättning är att 

skydda konsumenterna så att de erbjuds ett huvudsakligt skydd för sina 

tillgångar och fordringar, ges rimliga villkor samt erhåller tydlig information 

om finansiella tjänster på marknaden (Finansinspektionen 2010b). FI ger även 

ut egna kompletterande regler i form av föreskrifter och allmänna råd och den 

23 juli 2008 började FI: s föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder 

att gälla. De som bedriver fondverksamhet ska i sin helhet uppfylla de krav 

som följer av de nya riktlinjerna i föreskriften. Enligt lagen (2004:46) om 

investeringsfonder ska alla investeringsfonder ha ett enkelt faktablad som 

innehåller information som är väsentlig och göra det möjligt för investerare att 

på ett enkelt sätt jämföra fonder (Fondbolagen 2009d).  

Enligt FI: s föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) ska fondens 

faktablad informera om investeringsfondens riskprofil. Upplysningar som skall 
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finnas med är att investeringen både kan minska och öka i värde samt att en 

investerare kan få tillbaka en mindre summa än det kapital som placerades från 

början. Alla de specifika risker som finns till på grund av fondens 

placeringsstrategier samt en lämplig prioritering mellan olika typer av risker 

skall finnas med. En hänvisning till informationsbroschyren för en mer 

ingående redogörelse av de risker som finns i fonden på grund av 

placeringsinriktningen. De potentiella risker som kan komma ifråga kan vara 

marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kurs- eller valutakursrisk samt 

risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader 

(FFFS 2008:11).  

3.3. Olika typer av risker 

Här nedan kommer vi att presentera olika typer av finansiella risker som är 

centrala för fondplaceringar.   

3.3.1. Definition av risk 

Det kan vara bra att vara bekant med hur en fonds risk är när en placering ska 

göras. Eftersom en fond både kan stiga i värde och sjunka i värde finns det en 

risk. Det är detta som risk betyder (Brealey et al. 2004). En del fonder svänger 

mer i värde än andra fonder, t.ex. Rysslandsfonder och Kinafonder. De kan 

med andra ord öka kraftigt i värde eller minska kraftigt i värde. Dessa fonder 

klassas som högriskfonder på grund av denna orsak. För att kunna tjäna 

mycket pengar på en fond måste en investerare vara beredd att ta på sig risk 

(Nordea 2010a) 

3.3.2. Unik risk 

Den unika risken är företagsspecifik vilket innebär att endast aktier i vissa 

branscher påverkas. Risken härstammar inte från marknaden som fallet är vid 

marknadsrisk (De Ridder 2005). Unik risk kan även benämnas specifik risk, 

företagsspecifik risk, residualrisk eller osystematisk risk (Gavelin & Sjöberg 

2007). Exempel på omständigheter som kan påverka det enskilda företaget är 

t.ex. tullar som införts som alltså endast har influens på vissa branscher. 

Genom diversifiering är det möjligt att diversifiera bort den osystematiska 

risken genom att placera pengarna i många tillgångar i olika branscher (jämför 

diagram 1 på sidan 22). Det rekommenderas att den som ska investera väljer 

ca 40-50 olika aktier för att riskspridningen ska vara på en bra nivå (De Ridder 

2005).  
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3.3.3. Marknadsrisk 

“Market risk is defined as the risk that a financial position changes its value due to the 

change of an underlying market risk factor, like a stock price, an exchange rate or an 

interest rate” (Breuer et al. 2010, p. 705 ). 

Marknadsrisk är den risk som beror på den risk som finns på marknaden 

(Gavelin & Sjöberg 2007). En portfölj med fonder och aktier påverkas av vad 

som händer på aktiemarknaden, t.ex. om det råder ränteförändringar eller 

förändringar i växelkursen. Det går aldrig att skydda sig helt mot 

marknadsrisken. Det finns alltid en risk att situationen på marknaden gör 

avstamp på företaget i negativ riktning. Med andra ord är denna risk inte 

diversifierbar och kallas därför för systematisk risk. Marknadsrisken beräknas 

genom att placeringens resultat sätts i relation till marknadens avkastning i 

stort. Ofta används ett marknadsindex (De Ridder 2005).  Betavärdet är ett 

mått på marknadsrisken som är vanligt förekommande inom finansbranschen. 

Om en akties betavärde är 1,0 så följer aktien svängningarna på marknaden 

lika mycket vilket syns i relation till ett index. Överstiger aktiens betavärde 1,0 

så klassas risken som hög, dvs. aktien har en hög marknadsrisk (Gavelin & 

Sjöberg 2007). Enligt De Ridder (2005) så är det en fördel att använda 

marknadsrisken som riskmått då måttet lämpar sig bra för både fonder och 

aktier.  

Total risk = Systematisk + Osystematisk risk 

Källa: Gavelin & Sjöberg (2007). 

Total risk mäts i standardavvikelse, där betavärdet används för att beräkna en 

akties systematiska risk vilket följer av att aktien och marknaden har ett linjärt 

samband. Den osystematiska risken utgörs av differensen mellan den totala 

och systematiska risken (Gavelin & Sjöberg 2007). 

3.3.4. Kreditrisk och koncentrationsrisk 

Kreditrisk finns om en part, exempelvis en bank, har lånat ut pengar till en 

motpart. Risken ligger i att den som är skyldig pengar (motparten) inte kanske 

kan betala tillbaka vad denne erhållit (McDonald 2009). Detta får då 

konsekvenser för utlånaren som går miste om pengarna. När banker lånar ut 

pengar är ofta ett ratingbolags betyg till stor hjälp när det gäller att kunna 

bedöma låntagarens betalningsförmåga (Nordea 2010b).  
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Inom kreditrisken finns koncentrationsrisken som innebär att en bank utsätter 

sig för risk genom investeringar i speciella regioner, t.ex. i Balticum, eller 

speciella branscher (Swedbank 2010a).  

3.3.5. Likviditetsrisk 

Det är viktigt att det finns likviditet i ett företag, speciellt inom ett finansiellt 

företag. Vikten av likviditet betonas av Hull (2010) av denna orsak och nämner 

att många finansiella företag kan gå i konkurs på grund av bristande likviditet, 

även om de är solventa. Hillier et al. (2010) förklarar likviditet genom hur 

snabbt en tillgång kan bli omvandlad till pengar. Enligt Swedbank (2010a) 

innebär likviditetsrisk att banken inte kan betala skulderna i tid innan de 

förfaller till betalning och att svårigheter att få ökade betalningsmedel leder till 

ökade kostnader. Enligt Modén (2010) innebär likviditetsrisk att exempelvis en 

bank blir tvingad att sälja en tillgång till ett lägre pris än marknadsvärdet på 

grund av ökade skulder. Likviditet kan även ha en annan betydelse enligt 

Benson (2007). I börssammanhang kan likviditeten speglas av handelsnivån 

för aktier, dvs. om det är många eller få handlare för dagen. Få handlare 

innebär en risk då säljaren riskerar att inte kunna realisera sina aktier (Benson 

2007). 

3.3.6. Operativa risker 

Operativa risker är risker som beror på brister i interna processer (Riksgälden 

2010a). Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 

eller misslyckade processer, den mänskliga faktorn som bidrar till fel, system 

som är felaktiga eller olika externa händelser. Begreppsförklaringen inbegriper 

även legal risk (Finansinspektionen 2010c). Enligt Baselkommittén för 

banktillsyn lyder definitionen av operativa risker följande: ”risken för direkta eller 

indirekta förluster på grund av otillräckliga eller bristfälliga interna processer, mänskliga fel, 

system eller yttre händelser” (Basel Committe on Banking Supervision 2001, s. 2). 

Definitionen fokuserar på orsakerna till operativa riskers uppkomst. 
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3.3.7. Valutarisk 

Om ett företag eller privatperson satsat pengar i utländska aktier eller fonder, 

vilket är vanligt vid riskspridning, så uppstår valutarisk när växelkurserna 

ändras (Riskgälden 2008b).  

3.3.8. Ränterisk  

När investerarens innehav av tillgångar påverkas av förändringar i ränteläget 

exempelvis att riksbanken höjer räntan uppstår ränterisk. Risken är uppenbar 

vid placeringar i räntebärande papper (Riksgälden 2008c). 

3.3.9. Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad anges som ett mått på hur stora skulder en verksamhet har 

i förhållande till det egna kapitalet. Skuldsättningsgrad är förenat med risk. En 

hög skuldsättningsgrad ger en högre risk och en låg skuldsättningsgrad ger en 

lägre risk (Aktiesite 2010). Nyckeltalet är alltså ett mått på en verksamhets 

finansiella styrka, dvs. en låg skuldsättningsgrad innebär att verksamheten är 

finansiellt starkt och det motsatta förhållandet innebär att soliditeten är låg 

(BAS Nyckeltal 2006). 

Skuldsättningsgrad= 
lEgetkapita

Skulder
 

      Källa: Catasús et al. (2008). 

3.4. Diversifiering  

Vi har tidigare varit inne på begreppet diversifiering i denna uppsats. Detta 

begrepp är väldigt ofta förekommande inom såväl teorin som i praktiken. 

Banker har exempelvis ökat diversifieringen under de senaste åren (Elsas 

2010). Brealey et al. (2004) definierar diversifiering enligt följande: 

”Diversification is a strategy designed to reduce risk by spreading the portfolio across many 

investments” (p. 280). Diversifiering handlar om att den osystematiska risken 

minskas (diversifieras bort) genom att antalet aktier eller fonder i portföljen 

utökas (Gavelin och Sjöberg 2007). Risken för portföljen får inte vara högre än 

risken för de enskilda placeringarna för att situationen ska bli gynnsam. Det 

kända uttrycket ”att inte lägga alla ägg i samma korg” passar väl in för att 

förstå innebörden av diversifiering (De Ridder 2005). Som nämndes i avsnittet 

om marknadsrisk så utgörs den osystematiska risken av differensen mellan den 
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totala och systematiska risken (Gavelin & Sjöberg 2007). Vid diversifiering 

minskar denna skillnad vilket framgår av följande diagram:  

 

Diagram 1:  Risk och antalet aktier.  Källa: Gavelin & Sjöberg (2007) 

Effekten av diversifiering är stor i början när antalet aktier utökas förutsatt att 

aktierna inte är speciellt korrelerade med varandra. Efterhand blir effekten av 

diversifiering mindre och mindre och den totala risken blir nästan lika med 

den systematiska risken. För att effekten av diversifieringen ska falla väl ut så 

måste investeraren satsa sina pengar i olika aktier i olika branscher vilket 

innebär att det inte fungerar bra ur diversifieringssynpunkt att t.ex. utöka sitt 

aktie- eller fondinnehav i aktier eller fonder som investeraren redan har. Total 

risk mäts som tidigare nämnts i standardavvikelse. Om portföljen är 

väldiversifierad kommer alltså standardavvikelsen att vara låg, dvs. variationen 

kring portföljens genomsnittliga avkastning blir låg (Gavelin & Sjöberg 2007). 

För att förklara varför risken blir mindre vid diversifiering så visar De Ridder 

(2005) effekten av hur en oljekris kan påverka en investering i två olika bolag 

med 50 000 kr i varje bolag. Det ena bolaget är oljebolaget BP och det andra är 

flygbolaget British Airways. Om oljepriset stiger så ökar bränslekostnaderna 

för British Airways varför detta är dåliga nyheter för dem. För oljebolaget 

däremot är det bra att oljepriset stiger. Om de goda nyheterna innebär att 

värdet ökar med 50 % och de dåliga nyheterna minskar värdet med 50 % så 

kommer investeringen i BP vara värd 75000 kr och investeringen i British 

Airways vara värd 25 000 kr. Sammanlagt värde för investeringarna är alltså 

100 000 kr. Investeraren går i detta fall plus/minus noll genom att sprida sina 

risker och diversifieringseffekten är därmed uppnådd (De Ridder 2005).  

Risk och antalet aktier

Antal aktier

Total risk σ

βpσ
Osystematisk risk

Systematisk
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3.5. Risk- och avkastningsmått 

På de följande sidorna presenteras de risk- och avkastningsmått som används 

för att jämföra olika fonder. 

3.5.1. Standardavvikelse σ (volatilitet) 

Risk och förväntad avkastning är det som investerarna tittar på när placeringar 

görs i fonder (Basso & Funari 2005). Tidigare i uppsatsen har vi diskuterat 

olika typer av risker. Ett användbart riskmått är standardavvikelse (eller 

volatilitet) som visar avvikelsen från medelvärdet eller hur stor avvikelse som 

råder från den förväntade avkastningen (Gavelin & Sjöberg 2007). 

Standardavvikelsen på avkastningen är ett vanligt använt mått på risk vid 

finansiella riskinvesteringsanalyser (Cox Jr 2008). Ju längre ifrån medelvärdet 

som värdet är desto större är avvikelsen och därmed blir risken högre. En hög 

standardavvikelse gör att värdet med största sannolikhet inte blir det 

genomsnittliga värdet (Gavelin & Sjöberg 2007). Enligt Myers & Marcus 

(2004) är det högre osäkerhet när det gäller aktier än andra värdepapper och 

därmed är risken högre. Aktier svänger mer än vad fonder gör och det är just 

svängningar som avgör om en fond eller aktie klassas som hög eller låg risk. 

Samma författare hävdar att risken beror på spridningen av möjliga utfall. Av 

den anledningen är det nödvändigt med ett mått som mäter spridningen vilket 

standardavvikelsen gör. 

Risken går hand i hand med avkastningen. Anledningen är att hög risk ofta 

kompenseras med en högre avkastning. Om avkastningen är hög innebär det 

att osäkerheten är stor vilket betyder att risken, standardavvikelsen, blir hög 

(Gavelin & Sjöberg 2007). Måttet standardavvikelse är ett statistiskt mått som 

är vanligt förekommande, särskilt inom statistiken, men är så pass omfattande 

att det används inom andra områden också. Likaså är varians mycket 

användbart. Det sistnämnda måttet är ett mått på den genomsnittliga 

kvadrerade avvikelsen från medelvärdet (Gavelin & Sjöberg 2007 ; Myers & 

Marcus 2004).  Variansen måste beräknas först innan standardavvikelsen kan 

beräknas eftersom standardavvikelsen är roten ur variansen. Samma 

information förmedlas genom variansen, men i en annan form (Bodie et al. 

2005). 
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3.5.2. Value at risk 

Enligt Modén (2010) finns det vissa nackdelar med att använda 

standardavvikelsen som riskmått, bland annat därför att måttet inte hjälper 

riskförvaltaren i någon större utsträckning. Hull (2010) menar att det är ett bra 

mått för investerare, men för de som sköter ett finansiellt företag, dvs. 

ledningen är riskmått i allmänhet, exempelvis standardavvikelsen, inte de bästa 

måtten för att få en uppfattning om hur utsatta ett finansiellt företag är för 

total risk. Ett bra komplement till exempelvis standardavvikelsen är det som 

benämns Value at risk (VaR), skapat av J.P. Morgan vilket sammanfattar den 

totala risken enskilt, men i pengar istället för ett tal som är fallet vid 

standardavvikelse. De som använder VaR-måtten är framförallt fondförvaltare 

och finansiella aktörer och det är ett användbart mått eftersom det blir lättare 

att skydda sig mot risker (Hull 2010). Riskhanteraren ser nivån på kapitalet 

som är nödvändigt för att inget negativt scenario skall inträffa. Value at 

riskmåttet är ett tydligare mått än standardavvikelsen (Modén 2010). Följande 

exempel kan hjälpa till att förklara vad value at risk är: ”We are X percent certain 

that we will not lose more than V dollars in time T.” (Hull 2010, p. 157). Det som 

uttrycker VaR är alltså V vilket påverkas av konfidensintervallet och 

tidsperioden för det enskilda fallet. Det är den som hanterar risken som sätter 

upp konfidensintervallet. Något som är viktigt är att rätt antaganden har gjorts 

om framtida förluster för att hålla risken under kontroll. Risken för att 

beloppet ska överstigas är 100 % – X procent . Eftersom det ligger i bankens 

intresse att ta fram kapitalbehovet för olika risker, t.ex. marknadsrisk, 

operationell risk och kreditrisk kommer VaR till användning (Modén 2010 ; 

Hull 2010). 

3.5.3. Stresstester 

De senaste tjugo åren har flera investerare lidit stora förluster på grund av 

extrema händelser. Extrema händelser som innefattar kraschen på 

aktiemarknaden i USA 1987, Asienkrisen 1997. Nu på senare tid har det 

inträffat terroristattacker i bland annat USA (2001) och Spanien (2004) som 

har påverkat i mycket hög grad den finansiella marknaden. Sedan inträffandet 

av dessa händelser har vikten av riskhantering i större utsträckning erkänts av 

finansiella verksamheter när de beslutar om hur mycket risk de är villiga att ta. 

Stresstester är vanligt förekommande verktyg vid riskhantering (Alexander & 

Babtista 2009) . Stresstester är ett riskhanterings- och kapitalplaneringsverktyg 

som banker använder sig av för att identifiera möjliga men ofördelaktiga 

affärs- och marknadsförhållanden och uppskatta deras eventuella inverkan på 
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bankers kapitaltäcking. Stresstester ger banker möjlighet att hantera vissa risker 

som inte fångas upp inom ramen för de lagstadgade kapitalkraven t.ex. för 

likviditetsrisk. Stresstester kan även understödja en verksamhets styrelse och 

ledning för att framställa hur mycket risk som kan komma att figurera i 

verksamheten och därmed planera lämpliga verksamhetsstrategier som bland 

annat företagsledningsstrategier och kapitalåtgärder under ogynnsamma 

förhållanden (Matsakh et al. 2010).  

3.5.4. Duration 

Duration är ett mått på ränterisk, ofta uttryckt i år, och mäter känsligheten för 

värdet på värdepapper i relation till fluktuationer i räntenivån (Sparekonomen 

2010a). Enligt Bodie et al. (2009) förbättrar durationen förmågan när det gäller 

att bestämma investeringsstrategier. Enligt Sparekonomen (2010a) betyder ett 

känsligt värde en hög duration.  Måttet anger hur en lika stor förändring i 

marknadsräntan kan påverka värdet i exempelvis en obligation. För att sätta 

durationen i ett sammanhang så kan måttet exemplifieras genom att titta på en 

statsskuldsväxel, alltså en nollkupongsobligation. Eftersom en sådan är 

utdelningsfri blir ränterisken lika med nollkupongarens sammanlagda löptid. 

Därmed blir risken hög i och med att avkastningen kommer vid en framtida 

tidpunkt. Obligationer som ger utbetalningar varje år (kupongobligationer) är 

mindre riskfyllda då placeraren inte behöver vänta till en framtida tidpunkt för 

återbäring. Jämfört med löptiden i år så blir durationen lägre. De sistnämnda 

obligationerna är exempelvis statsobligationer (Sparekonomen 2010a). 

McDonald (2009) hävdar att risken i en obligation sammanfattas med 

durationsmåttet.  

3.5.5. Aktiv risk 

Den aktiva risken som också benämns tracking error mäter hur aktiv 

fondförvaltaren varit och visar hur fonden har avkastat jämfört med index. 

Således syns skillnaden mellan fondens avkastning och index. Det är dock 

viktigt att betona att aktiv inte behöver innebära att fonden avkastat bra 

jämfört med index. Det kan lika gärna vara det motsatta förhållandet. En 

investering i en indexfond ger värdet noll i aktiv risk då fonden följer 

marknaden. Är värdet på den aktiva risken över noll så innebär det att 

fondförvaltaren förvaltat fonden aktivt (Fondbolagen 2004e). 



24 

 

3.5.6. Alpha (α) 

Alpha visar placeringens företagsspecifika avkastning och är ett mått av 

resultatet på riskjusterad basis. När marknadsavkastningen är noll anger alpha 

placeringens avkastning (De Ridder 2005). Alpha visar hur en fond har 

avkastat jämfört med ett index så av den anledningen ligger det i 

fondförvaltarens intresse att alpha blir så hög som möjligt. Måttet är 

betajusterat (Fondbolagen 2004e).  

3.5.7. Beta (β) 

Beta (β) är en grekisk bokstav som i finanssammanhang är ett mått på den 

systematiska risken, alltså marknadsrisken. Bodie et al. (2009) definierar detta 

som ”Beta measursers the extent to which returns on the stock and the market move 

together” (p. 281). För att ett betavärde ska erhållas enligt Sparekonomen 

(2010b) jämförs placeringens risk med marknadsgenomsnittet, ett index. Om 

betavärdet är 1,0 följer aktien index exakt eftersom betavärdet på index är 1,0, 

dvs. aktien följer hur utvecklingen är på marknaden då samvariationen med 

marknaden är hög. Om betavärdet är större än 1,0 innebär det att aktiens 

utväxling överstiger index och klassas som hög risk medan ett betavärde på 

mindre än 1,0 innebär det motsatta förhållandet. Om betavärdet däremot är -

1,0 vilket är mycket ovanligt så betyder det att om index ökar med 1 % 

kommer aktien att falla med 1 %. Aktier som rör sig på det här viset är aktier 

som motsätter sig marknadens utveckling exempelvis guldaktier. Det finns 

både fördelar och nackdelar med betavärden. Fördelen är den enkelhet som 

måttet ger, dvs. det som vi tidigare nämnt att det är enkelt att skilja på vad som 

är hög respektive låg risk. Nackdelen är att betavärdet bara tar hänsyn till 

historisk information och på så vis inte kan ge en korrekt bedömning av 

framtiden (Sparekonomen 2010b). 

Beta kan räknas ut med följande formel: 

βi= 2

),(

M

mi rrCov
 

Källa: Bodie et al. (2009). 

3.5.8. Sharpekvot 

Sharpekvot är ett bra mått när olika fonder ska utvärderas (Bodie et al. 2009). 

För en investerare kan det vara intressant att se hur avkastningen är i 

förhållande till risken för en fondinvestering (Nordea 2010c). Det är detta som 
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sharpekvot mäter. För att beräkna sharpekvot tar man skillnaden mellan 

fondens avkastning och den riskfria placeringen och dividerar med dess 

standardavvikelse. Om det värde som erhålls på sharpekvot är högt indikerar 

det att kombinationen avkastning och risk är bra. Det mäter alltså den 

riskjusterade avkastningen på portföljen. När sharpekvot beräknas ser 

investeraren hur ökningen av fonden är jämfört med en investering som inte 

har någon risk och allt detta i relation till en volatilitetsprocent (Bodie et al. 

2009). Sharpekvot ser ut som följer: 

Sp=
p

fp rr
  

Källa Bodie et al. (2009). 

3.5.9. Informationskvot 

Detta mått liknar sharpekvot och är ett riskjusterat mått (Bodie et al. 2009). 

Måttet jämförs med index, och visar hur bra förvaltarens resultat är i relation 

till risken. Ju högre kvot desto skickligare har förvaltaren varit jämfört med 

den risk som denne tagit, dvs. desto högre avkastning har förvaltaren 

åstadkommit. Det som skiljer sharpekvot från informationskvoten är att den 

förstnämnda är ett absolut mått och den senare är ett relativt mått 

(Fondbolagen 2004e). 

I formeln divideras den aktiva avkastningen med den aktiva risken på fonden 

och det svar som erhålls visas i form av överavkastning som fondförvaltaren 

har presterat. Om kvoten är positiv har förvaltaren slagit jämförelseindex. 

Således är informationskvoten ett mycket bra mått när förvaltarens skicklighet 

ska utvärderas eftersom fondförvaltares prestationer vanligen brukar jämföras 

med index. Det är två faktorer som avgör nivån på informationskvoten. För 

det första har överavkastningen jämfört med index betydelse och det andra är 

hur riskfylld fonden är (Fondbolagen 2004e ; Bodie et al. 2009). 

Informationskvoten= αp/σ(ep)  

Källa: Bodie et al. (2009).  

3.6. Riskaversion 

Risk är en av de faktorer som många sparare grundar sina beslut på (Brealey et 

al. 2004). För en del investerare är det en svår avvägning att göra när det gäller 

hur mycket risk som denne/dessa vill ta på sig. Graden av riskaversion varierar 
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mellan investerarna. Riskaversion beskriver hur inställningen är till risk för en 

investerare. Bodie et al. (2009) kommenterar följande: ”The degree to which 

investors are willing to commit funds to stocks depends on risk aversion” (Bodie et al. 

2009, p. 126). Om denne inte vill ta på sig så mycket risk så är det ett tecken på 

riskaversion. Riskaverta investerare vill ha en riskpremie för att ge sig in i en 

investering. Investeringar som saknar riskpremium kommer bojkottas av 

riskaverta investerare (Bodie et al. 2005). Om en investerare väljer mellan två 

placeringar och båda har samma förväntade avkastning väljer den riskaverta 

investeraren den placering med lägst risk. För att båda valmöjligheterna ska bli 

lika attraktiva måste den med högre risk ge en kompensation för den tagna 

risken, annars finns det ingen chans att en riskavert investerare skulle föredra 

en sådan möjlighet. Utöver riskaverta investerare talas det om riskneutrala och 

risksökande investerare. Riskneutrala investerare bryr sig endast om förväntad 

avkastning när investeringsalternativ studeras och tänker inte på risken. 

Risksökande deltar gärna i riskfyllda spel och har inga begränsningar när det 

gäller risk (Bodie et al. 2005).  

3.7. Rating 

Att hitta rätt fondsparande är inte den enklaste uppgiften, i synnerhet då det 

finns tillgängligt många olika typer av fonder på fondmarknaden (Rouzbehani 

2009). Nyckelelementen vid val av fonder är den förväntade avkastningen 

samt risken. Placerare föredrar höga avkastningsmöjligheter med minimal risk 

som möjligt (Basso & Funari 2005). Ett vanligt förekommande verktyg som 

används i fondbranschen vid jämförelse av fonder är fondbetyg så kallad rating 

(Rouzbehani 2009). Syftet med fondbetyg är att ge investerare ett enkelt 

graderingssystem där placerare kan uttyda vilken risknivå en specifik fond har 

(Holland 1972). Fondbetyg är helt enkelt ett sätt att förenkla för placerarna att 

på ett lätt sätt kunna bedöma vilka fonder de ska göra en investering i 

(Rouzbehani 2009).  

Det finns även olika ratingbolag som betygsätter fonder och publicerar bland 

annat jämförbar information om fonder för att förenkla för investerarna att 

välja bland allt myller av fonder. De mest kända aktörerna på marknaden som 

betygsätter fonder är ratingbolagen Morningstar och Standard & Poor`s 

(Rouzbehani 2009).  

Fonderna betygsätts utifrån olika kriterier, i synnerhet historisk avkastning och 

risk som benämns ovan, men det existerar även rating där förutsättningar för 

framtida utveckling vägs in i betyget. Betyget ger inga indikationer på hur 
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framtiden kommer se ut. Som placerare måste det tas hänsyn till frågor som 

tidshorisont för sparandet, vilken risk som placeraren är villig att ta osv. 

(Fondspara 2008d).  

Fondbetyg bygger för det mesta på en tre- eller femgradig skala. De kan 

illustreras på olika sätt, men de mest förekommande är med hjälp av siffror 

eller olika symboler och emellanåt med varumärken från det betygsättande 

bolaget. Betygen som existerar består av två huvudgrupper som benämns 

kvalitativa och kvantitativa. Dessa båda har inslag av kvantitativa historiska 

avkastningsdata som ligger till grund för hela eller en del av betyget.  

Övervägande delen av fondbetygen är kvantitativa och utgår från fondernas 

historik. De flesta av de kvantitativa modellerna utgår från en historisk 

avkastningsdata på tre till fem år. De fonder där löptiden inte har nått upp till 

dessa siffror utesluts från betygsättning tills de uppnår tidsgränsen. 

De kvalitativa betygen lägger fokus på och gör ett försök i att klarlägga hur en 

fond i framtiden kommer att utvecklas i förhållande till andra fonder. 

Betygsättaren utgår då ifrån den organisation och samtliga förvaltare eller det 

förvaltningsteam som ligger bakom fonden (Rouzbehani 2009).  

3.8. Skalor 

Skalor är ett väl använt verktyg och används till att samla in information om 

olika fenomen. De kan användas till en mängd olika undersökningar som att 

betygsätta företags resultat, utveckling, strategi mm. (Dawes 2008). Enligt 

Friedman & Amoo (2000)  används de som ett mått på individers inställning 

mot bland annat organisationer, produkter, tjänster etc. Vid klassificering av 

risk används skalor som ett mått på den uppskattade risken som presenteras av 

bankerna. Skalor är bara användbara om de ger en tillförlitlig och giltig 

mätning, vilket gäller för alla typer av enhetsmätningar (Friedman & Amoo 

2000).  

För att illustrera risk är det vanligt att använda sig av Likert skalor. Likertskalor 

kan antingen innehålla intervall med verbala påståenden eller sifferintervall där 

det fordras att svaranden väljer det intervall som passar in på dennes 

uppfattning. Ett exempel av en Likert skala med verbala påståenden där kan 

svaren i intervallet vara utformat följande: starkt oense, oense, varken oense 

eller överens, håller med, instämmer helt och är ett exempel på en 5-stegs 

Likert skala. Vid numeriska framställningar av Likert skalor väljer svarande en 

lämplig siffra för att ange graden av ståndpunkt, där skalan kan vara utformad 
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så att svaranden ska ange sitt samtycke från 1 till 5 där 1 motsvarar starkt emot 

och 5 motsvarar starkt håller med (Dawes 2008). Då betygskalor används av 

bankerna vid klassificering av risk överförs den ovan beskrivna skalan där 1 

motsvaras av låg risk och 5 motsvaras av hög risk. 

Intervallen varierar för olika skalor. Vanligt förekommande är en skala med 5- 

eller 7-steg i intervallet (Malhotra & Peterson 2006). Men även 10- eller 11-steg 

används frekvent (Loken et al. 1987). Det potentiella skalformat som bestäms 

för illustration av risk kan komma att influera varians, medelvärde och skevhet 

beroende på om det är 5-, 7- eller 10-steg i intervallet. Varför kan skalformat 

komma att influera data som varians, medeltal och skevhet? Ett enkelt 

exempel visar att genom att pröva olika positiva svarsalternativ för olika 

skalformat med ett 5-, 7- eller 10-stegs intervall kommer varje skala att få olika 

utfall om vad som klassas såsom positivt. På en 5-gradig skala finns endast två 

alternativ till ett positivt utlåtande, 4 respektive 5 på skalan. Skulle denna skala 

göras om till en 10-gradig skala och ett medelvärde beräknas, skulle det bli 8,9 

av 10. För en 7-gradig skala återfinns tre alternativ till positivt utlåtande, 5, 6 

och 7 på skalan och vid en rekonstruktion till en 10-gradig skala blir 

medelvärdet 8,5 av 10. På en 10-gradig skala förblir ett positivt utlåtande 

följande svarsalternativ 6, 7, 8, 9 och 10, vilket ger ett medelvärde på 8 av 10. 

Baserat på den aritmetiska utformningen på skalorna kommer de tre olika 

skalformaten att ge olika medelvärden och med beaktande av utfallen får den 

skala med minst antal steg det högsta genomsnittet vid betygsättning. 

Slutsatsen blir att ju större skalformat att välja emellan desto fler 

valmöjligheter för svaranden och därför kan detta resultera i en större 

spridning av data, vilket leder till en högre varians. En viss skevhet kan bildas 

vid mindre skalformat. Ett skalformat med färre steg har en viss tendens till att 

svaranden ger ett högre betyg än om skalan hade varit mer exakt. En skala 

med fler steg reducerar den skevhet som eventuellt uppstår genom att använda 

en skala med ett större skalformat (Dawes 2008).   

3.9. Färgsättning 

Skalor och färgsättning är ett fenomen som ständigt är återkommande inom 

presentation av risk. Skalformaten visar olika färgsättningar i kombination av 

vilken risk som utmätts på skalan.  

I de flesta kulturer föreligger det någon form av parallellitet mellan 

färgupplevelser och temperament. Kulörbeskrivningar har därför ofta använts 

för att ange abstrakta känslolägen. Färg eller färgspråk är därför ett effektivt 
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tillvägagångssätt att snabbt kommunicera stora mängder av information. 

Färgen rött tillkallar ofta uppmärksamhet, vilket brukar markera något som är 

viktigt eller bråttom (Ryberg 1991). Ordet röd härstammar ifrån det 

fornordiska språket där namnet för rött är ”rudhira” och betyder blod som har 

med livsviktiga ting att göra (Sisefsky 1995). Färgen finns med i flera ordspråk 

som ”rosenrasande”, ”ser rött” etc. och fångar upp det intensiva och akuta hos 

kulören. Färgen är ofta en symbol för eldighet och det dramatiska. Färgen 

grönt finns också med i flera ordspråk. Begreppet grönt kan stå för det 

oerfarna och fräscha. Termen gröngöling har just ”grön” i ordet vilket betyder 

oerfaren. Grönt kan också stå för rikedom som att få en massa klöver och 

uttryck såsom ”pengar som gräs”. Grönt betecknar även för att när allting 

kommer att gå vägen, här är du säker och när det mesta kommer att ordna sig 

så är det ju ”grönt”. Färgen gul har även den en association till flera olik ting. 

Engelskans ”yellow” är ett utryck för en person som är ynklig och försiktig till 

sättet (Karl Ryberg 1991). Sisefsky (1995) anser bland annat att gult står för 

ljusets natur, klarhet och visdom mm.  

Inom det högteknologiska samhället är färger en övergripande 

informationskanal. Trafikljus, varningsskyltar etc. Färger har psykologisk 

inverkan och det finns studier som tyder på att olika färger framkallar olika 

psykiska egenskaper hos individer. Rött stimulerar till entusiasm och aktivitet, 

men skapar även oroligheter och verkar hetsande. Forskning tyder på att 

individer som gillar rött har lättare att ta risker och därför uppskattar oväntade 

situationer och kanske till och med hasardspel. Grönt däremot sporrar till 

lugn, balans och avslappning (Ryberg 1991). 
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4.  Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår undersökning där intervjuerna med bankerna 

sammanfattas liksom bankernas egna publicerade material. Det insamlade materialet 

kommer sedan i nästa kapitel att jämföras med teorierna som vi redogjort för. 

 

4.1. Allmänt 

Då vi är intresserade av hur bankerna riskklassificerar fonder, vad detta 

grundar sig på osv. ligger det i vårt intresse att studera allt tillgängligt material 

vi kan komma åt som behandlar detta ämne. De huvudsakliga frågorna vi vill 

ha svar på täcks upp av intervjuerna som vi genomfört. Detta har 

kompletterats med publicerat material på respektive banks hemsida för att 

erhålla en bredare empiriinsamling om riskklassificering. Här nedan kommer vi 

att presentera varje storbank en efter en där först en kort information ges om 

varje bank vilket senare leder oss in på den väsentliga delen om vad 

riskklassificeringen grundar sig på.  

4.2. Information om Handelsbanken Fonder AB 

Fondbolaget Handelsbanken Fonder AB har haft tillstånd att bedriva 

fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder sedan 22 juni 2006, 

dessförinnan hade bolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om 

värdepappersfonder (Handelsbanken 2010a). Fondbolaget förvaltar ca 160 

miljarder kronor som är fördelade mellan ca 100 st. fonder (Handelsbanken 

2010b). Handelsbanken Fonder AB har ett uppdragsavtal med Svenska 

Handelsbanken AB gällande fondadministration, fonddistribution, förande av 

andelsägarregister och bevakning av att genomförda transaktioner och 

innehaven i fonderna följer regelverk, föreskrifter mm (Handelsbanken 2010a). 

För att ta reda på vad Handelsbankens riskklassificering av fonder grundar sig 

på så har intervjuer skett via telefon med Peter Johansson på Handelsbankens 

riskenhet i Stockholm. 
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4.2.1. Handelsbankens riskklassificering 

(2/5)  

Figur 1: Risksymbol. Källa: Handelsbanken (2010c). 

Handelsbanken använder sig av en femgradig betygskala med en enhetlig blå 

färgsättning när risken på fonder ska presenteras (se figur 1 ovan). Enligt Peter 

Johansson1, som sitter på en riskenhet på Handelsbanken i Stockholm, 

kommer dock banken att övergå till en sjugradig skala, men fortfarande 

används den femgradiga skalan som banken traditionellt sett alltid haft. 

Anledningen till att Handelsbanken alltid haft en femgradig betygsskala har 

Johansson2 inget bra svar på, men han tycker att ändringen av skala är viktig 

eftersom det blir tydligare med fler steg. Den nuvarande skalan som 

Handelsbanken använder sig av är den minsta betygsskalan jämfört med de tre 

andra storbankerna som har fler nivåer på betygsskalorna. Siffran 1 är klassad 

som lägst risk och 5 som högst risk. Fonder som är av det sistnämnda är till 

exempel Rysslandsfonden och Kinafonden där kurssvängningarna är väldigt 

stora. Exempel på fonder med låg risk är bland annat korta räntefonder. 

Johansson3 berättar att banken använder sig av en metodik när det gäller att ta 

fram vilken riskklass en fond ska ha. Vilken metod som banken använder sig 

av beror på vilken fond det rör sig om, men det som är centralt är att banken 

avser att mäta risk med hjälp av relevanta parametrar och faktorer som avgör 

vilken riskklass en fond kommer att hamna i. De faktorer som banken tittar 

närmare på enligt Johansson4 är framför allt marknadsrisk, standardavvikelse 

(volatilitet) och value at riskmetoder. För att ta fram value at risk använder sig 

banken av olika risksystem som är till god hjälp för banken. Handelsbanken 

gör även vissa stresstester för att kunna klassificera fonder, men dessa är inte 

lika centrala som standardavvikelse (volatilitet) och value at riskmetoden. 

Volatilitet och stresstester ligger inom marknadsrisken. När det handlar om 

standardavvikelsen betyder hög risk hög standardavvikelse (volatilitet) och låg 

risk låg standardavvikelse. Bedömningen baseras också på vissa andra risker, 

förutom marknadsrisk, nämligen koncentrationsrisk, valutarisk, likviditetsrisk 

och kreditrisk (kreditrisken kan sättas under marknadsrisken). Den sistnämnda 

är framför allt viktig när det gäller obligationsfonder. Johansson5 säger vidare 

att banken tar också hänsyn till operativa risker för att kunna sortera fonderna 

                                                 
1 Peter Johansson Compliance Officer Handelsbanken Kapitalförvaltning, intervju den 3 maj 2010. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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under rätt riskklass. Fonder som har mycket derivat, administrativ 

handpåläggning eller jobbiga avtal har höga operativa risker. En fond som är 

enkel i sin struktur har mindre operativa risker än en fond som är komplex. 

Johansson6 nämnde att durationen även spelar in i valet av riskklass, framför 

allt i räntefonder. Johansson7 betonar senare i intervjun att det som mest avgör 

vilken riskklass en fond hamnar i är standardavvikelsen, value at risk och 

marknadsrisk, men betonade även duration och kreditrisk. För att återgå till 

standardavvikelsen som är viktig, har Handelsbanken satt upp ett visst intervall 

för standardavvikelsen för varje riskklass där fonderna sorteras in i en riskklass 

beroende på vilken standardavvikelse fonden har (se tabell 1 nedan). 

Standardavvikelsen grundar sig enligt Johansson8 på historisk data från 1, 3 

eller 5 år bakåt i tiden. Vilken standardavvikelse som används beror på hur 

lång tid en fond har funnits. Bara för att en fond har en viss standardavvikelse 

som ser ut att passa i ett visst intervall, alltså få en viss riskklass, behöver inte 

det betyda att fonden hamnar just i den riskklassen. Det är således en samlad 

riskbedömning som görs på varje enskild fond. Exempelvis om en fond har 

standardavvikelsen 5 så är det ingen garanti att den hamnar i riskklass 2. Se 

tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Riskklass och standardavvikelse.  

Källa: Handelsbanken (2010a). 

Riskklass Standardavvikelse 

1 0-1 

2 1,1-10 

3 10,1-20 

4 20,1-25 

5 >25,1 

På frågan om Handelsbanken utgår från ett ratingbolags betyg vid 

riskklassificering, förklarar Johansson9 att ratingbolagets betyg har betydelse. 

Banken använder sig av Standard & Poor´s rating i olika sammanhang. Vissa 

av Handelsbankens fonder får inte ha en lägre rating än vad Standard & 

Poor´s har ratat. Har Standard & Poor´s eller andra ratingbolag ratat fonder 

lågt får det betydelse för hur banken väger riskerna. 

                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Johansson10 avslutar med att han tycker att det vore bra med en standardiserad 

modell för riskklassificering då han nämner att det är stora tolkningsfrågor i 

begreppet risk. 

4.3. Information om Nordea Fonder AB 

Fondbolaget Nordea Fonder AB är dotterbolag till Nordea Bank AB. Bolaget 

bildades den 22 januari år 1976 och är helägda av Nordea Bank AB (Nordea 

2010d). Nordea är en av Nordens ledande kapitalförvaltare. De innehar en av 

marknadens bredaste utbud av fonder och förvaltar ett totalt kapital på 850 

miljarder kronor (Nordea 2010e). Fondbolaget bedriver fondverksamhet sedan 

30 december 1991 då tillstånd av Finansinspektionen beviljades. Fondbolaget 

har ett uppdragsavtal med Nordea Bank AB i egenskap såsom den 

huvudsakliga distributören för fondbolagets fonder. Förmögenhets – 

förvaltningen av fonder handhas av Nordea Investment Management AB, de 

har även hand om fondadministration och förmedling av fonder till 

institutionella kunder. Fondbolaget anlitar även bolagets filial i Köpenhamn 

för förvaltning av en del fonder (Nordea 2010f). Via telefon har Johan Skugge 

på Nordea i Stockholm intervjuats för att få reda på vad som ligger till grund 

för Nordeas riskklassificering av fonder.  

4.3.1. Nordea riskklassificering 

Nordea använder sig av en sjugradigskala för att presentera risk.  Risk betyder 

att ett placerande kan både öka och minska i värde. Dock är ett visst mått av 

risk nödvändigt om placeringen ska ge potential till högre avkastning under en 

lång tidsperiod. Nordeas sjuskalsformat illustrerar hur hög risk en specifik 

fond har, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Tanken med Nordeas 

presentation av risk på fonder är enligt Johan Skugge11 att visa placerare vilken 

riskklass en investering i en fond medför. Vilken riskklass en fond hamnar i 

beror i synnerhet på faktorer som fondens investeringsinriktning, till exempel 

en räntefond har lägre risk än en aktiefond. Skugge12 betonar att även om 

Rysslandsfonden, som är en aktiefond, har haft en låg risk under en period, 

fast investerarna tror att risken är hög så kommer fonden att klassas som en 

högriskfond, trots att det inte alltid är matematiskt motiverat. Skugge13 hävdar 

att ett ratingbolags betyg på en fond inte påverkar Nordeas egen betygsättning 

av fonder. 

                                                 
10 Ibid. 
11 Johan Skugge Nordea Investment Management & Funds Head of Fame Operations, intervju den 30 april 2010. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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Fondens historik i form av standardavvikelse de senaste fem åren påverkar i 

vilken riskklass en fond hamnar i. Standardavvikelsen reflekterar volatiliteten, 

vilket innebär hur avkastningen i en fond svänger, ju högre standardavvikelse, 

desto högre risk. Skugge14 berättar att Nordea använder sig av en viss 

matematisk modell när de räknar ut historisk avkastningsvariation, dvs. 

standardavvikelse som påverkar vilket betyg en specifik fond får på skalan 1-7. 

Standardavvikelsen har enligt Skugge15 alltid beräknats på 24 eller 36 månader 

bakåt i tiden, men nu har det kommit ett nytt riskmåttsdirektiv från europeisk 

nivå som anger att det är 60 månader ska gälla, vilket banken håller på att 

inkorporera. På frågan om Nordea använder sig av en standardiserad modell 

för riskklassificering så svarar Skugge16 att de har haft en modell tidigare, där 

de tittar på historisk volatilitet på avkastningen i fonden samt att de haft en 

bedömningskomponent, där banken vill att en Rysslandsfond ska ha en högre 

risk än en Sverigefond. Med de nya direktiven från europeisk nivå följer att 

Nordea, och övriga banker som omfattas av direktivet, skall använda sig av 

direktivets definition av risk. Skugge17 berättar vidare att specifikationen är 

detaljerad och lämnar inget utrymme för kryphål. Då vissa typer av fonder är 

svåra att mäta risken på får aktörerna använda sig av value at risk metoder för 

att uppskatta risken. 

Det görs även kvalitativa bedömningar av övriga risker i fonden. Dessa risker 

kan vara marknadsrisk, där hela marknaden för ett tillgångslag kan komma att 

gå tillbaka och detta kommer då att påverka priser och värden för tillgångar. 

Koncentrationsrisk som handlar om risk i samband med koncentrationer av 

tillgångar eller marknader. Ändrade valutakurser kan komma att påverka 

investeringen, så kallad valutarisk. Politisk risk, då det råder politisk instabilitet 

påverkar risken i fonden. Kreditrisk, ränterisk och likviditetsrisk samt 

branschrisk/företagsrisk är andra risker som påverkar bedömningen av vilken 

riskklassificering som en specifik fond kommer att hamna i. Enligt Skugge18 är 

marknadsrisken den risk som har den största påverkan på en fonds betyg 

eftersom denna risk påverkar bankens riskmått i en större utsträckning än de 

övriga riskerna.  

På vissa marknader där tillväxt råder kan det även finnas legala och 

administrativa risker vid exempelvis köp och försäljning av aktier och även 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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företags- och likviditetsrisker i gestalt av outvecklad redovisningsstandard och 

svårigheter att på ett effektivt sätt utföra köp och försäljningar. Har fonderna 

möjlighet att få placera i derivatinstrument kan användandet både höja och 

sänka risken.  

Nordeas 7 olika riskklasser visas i figur 2 nedan. Det är viktigt att betona att 

riskklassificeringen endast är en prognos på den framtida risknivån i fonden, 

detta för att klassificeringen baseras på historisk data. Det görs en generell 

indelning för olika typer av fonder samt illustration av risken visas med hjälp 

av en risksymbol som läses från vänster (låg risk) till höger (hög risk):  

Riskklass 1-  Mycket låg risk, exempelvis räntefonder 

Riskklass 2-  Låg risk, innehållande blandfonder med <30 % 

aktier.   

Riskklass 3-  Blandfonder och räntefonder som är mer riskfyllda. 

Innehåller >30 % aktier. 

Riskklass 4-  Här finns mycket riskfyllda räntefonder och mindre 

riskfyllda aktiefonder. 

Riskklass 5-  Risken är här över medelrisk. Aktiefonder är 

fördelade över fler länder eller regioner. 

Riskklass 6-  I denna riskklass hamnar högriskaktiefonder 

Riskklass 7-  Här råder mycket hög risk som innehåller 

branschfonder samt tillväxtmarknadsfonder. 

Figur 2: Riskklasser. Källa: Nordea (2010a). 

I en specifik fonds produktblad presenteras olika riskmått som används för att 

beräkna risk. Beräkningar är gjorda över en 1 års-, 3 års- eller 5 års period 

beroende på hur lång tid fonden har funnits till. Dessa mått är totalrisk 

(standardavvikelse), sharpkvot, beta (β), aktiv risk (tracking error), 

informationskvot, alfa (α) och r².  

Huruvida det är svårt för en investerare att jämföra olika fonder när banker i 

allmänhet presenterar risken så olika, svarar Skugge19 att investerarna lägger 

stor vikt vid vilken riskklass en fond har, dvs. om det t.ex. är en femma, sexa 

eller sjua på betygskalan. Det nya direktivet som håller på att införas ska göra 

                                                 
19 Ibid. 
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det lättare för investerare att jämföra olika fonder då alla som omfattas av 

direktivet ska presentera risk på samma sätt. Skugge20 avslutar med att ”ingen 

kommer undan med det nya direktivet”. 

4.4. Information om SEB Fonder 

Fondbolaget SEB Fonder har en stark position på marknaden såväl i Sverige 

som i Nordeuropa. I Sverige är SEB Fonder det näst största fondbolaget. 

Enligt SEB själva är det en följd av ett långsiktigt arbete med ett mål att 

kvaliteten ska vara på den högsta nivån. Antalet fonder som investerarna har 

att välja bland uppgår till ca 100 fonder. SEB Fonder är noggranna med var de 

gör sina investeringar, exempelvis i Asien där fondbolaget har 

investeringsrådgivare som ger goda råd om investeringar. Dessa rådgivare har 

åstadkommit goda resultat i den regionen (SEB 2010a). På SEB har vi försökt 

komma i kontakt med någon som kunde besvara våra intervjufrågor, men utan 

något resultat. Kontakt har sökts både på lokal nivå och i Stockholm, men 

ingen har haft tid att ställa upp på intervju. Det material vi fått ta del av är 

endast publicerat material på SEB:s hemsida som är relativt begränsad. Mot 

bakgrund av detta så kan SEB:s empiridel se liten ut. 

4.4.1. SEB riskklassificering 

 

Figur 3: Risktermometer. Källa: SEB (2010b). 

SEB använder sig av en sjugradig skala, där 1 representerar lägst risk och 7 

representerar högst risk. Risken i varje fond illustreras med hjälp av en 

risktermometer (se figur 3 ovan). En fonds placering på termometern bestäms 

av placeringsinriktningen. De med lägst risk klassas på de tre nedersta nivårena 

(1-3) medan fonderna med högre risk ligger på de tre översta nivåerna (5-7) på 

termometern. Vilken riskklass som en fond hamnar i beror på 

standardavvikelsen som avgör placeringsinriktningen. I riskklass 1 och 2 

hamnar korta respektive långa räntefonder. I riskklass 3 och 4 hamnar 

blandfonder. Aktiefonder med global- och regional inriktning klassas som 

högriskfonder och hamnar därmed i riskklass 5 och 6. I den sista riskklassen, 

                                                 
20 Ibid. 
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dvs. riskklass 7, hamnar fonder med mycket hög risk som t.ex. aktiefonder 

som svänger mycket, så som branschaktiefonder.  

4.5. Information om Swedbank Robur 

Fondbolaget Swedbank Robur är en stor kapitalförvaltare i Norden som 

innehar över 25 procent av det förvaltade kapitalet, och har ca 2,8 miljoner 

andelsägare. Antalet fonder som fondbolaget tillhandahåller uppgår till ett 90-

tal fonder. När det gäller investeringsarbetet så är riskkontroll, uppföljning och 

fundamental analys faktorer som ligger till grund för aktiv förvaltning vilket är 

viktigt i investeringsarbetet. Förvaltningen utförs i team med ca 70 förvaltare 

och analytiker för att långsiktighet och kontinuitet skall uppnås. Fondbolaget 

ställer stora krav på sina investeringsobjekt och anser därmed att 

ägarstyrningen är vital i investeringsprocessen. Swedbank Roburs aktieinnehav 

i svenska börsbolag omfattar en stor del (Swedbank 2010b). Insamlingen av 

information om vilka faktorer som ligger till grund för Swedbanks 

riskklassificering har skett först via lokalt kontor i Karlstad med Thomas 

Danielsson och senare med en telefonintervju med Marie Larsson på 

Swedbank Investment Center Information Management i Stockholm. 

4.5.1. Swedbanks riskklassificering 

 

Figur 4: Risksymbol. Källa: Swedbank (2010c). 

Swedbanks betygskala (risksymbol) består av en sexgradig skala där 1 är lägst 

och 6 är högst risk (se figur 4 ovan). Antalet steg på skalan som Swedbank 

använder är det ingen annan av de fyra storbankerna som använder sig av. Det 

viktiga enligt Marie Larsson21 är att göra det så enkelt som möjligt när risken 

ska presenteras. De fonder som hör till de lägsta riskklasserna, dvs. 1-2 är 

räntefonder. Blandfonder hör till riskklass 3 och aktiefonder till 4-6. Vilken 

riskklass som en viss fond kommer att få beror, enligt Larsson22, enbart på hur 

hög standardavvikelsen är (se tabell 2 nedan). Även Thomas Danielsson23 

påpekar detta. Danielsson24 berättar vidare att banken utgår från 

standardavvikelsen på fondens avkastning för tre år bakåt i tiden vilket är en 

ändring då banken tidigare utgick från fem år bakåt i tiden. Att tre år används 

är inte fallet för samtliga fonder då vissa fonder har funnits en kortare tid än 

                                                 
21

 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj  2010. 
22

 Ibid.  
23 Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank, intervju den 5 maj 2010. 
24 Ibid. 
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tre år. Exempelvis nyttjar banken historik för standardavvikelsen för fondens 

totala livslängd om fonden funnits i minst ett år, men mindre än tre år. När det 

gäller fonder som existerat i mindre än ett år använder Swedbank en riskklass 

som är indikativ med hjälp av ett jämförelseindex där standardavvikelsen 

sträcker sig tre år tillbaks i tiden. Saknas ett lämpligt jämförelseindex sätter 

fondförvaltaren samman en testportfölj som används för att göra en kvalitativ 

och kvantitativ bedömning av vilken riskklass som fonden bör ha.  

Tabell 2: Riskklass och standardavvikelse.  

Källa: Swedbank (2010d). 

Riskklass Standardavvikelse 

1 0-1 

2 1-6 

3 6-13 

4 13-19 

5 19-22 

6 >22 

 

De övriga riskerna, t.ex. marknadsrisk och valutarisk syns i rörelsen på 

standardavvikelsen, enligt Larsson25. Det blir exempelvis en större rörelse i en 

marknad som påverkas av valutor etc. Swedbank presenterar andra risk- och 

avkastningsmått som tracking error, sharpekvot, informationskvot etc. i sin 

årsredovisning, men Larsson26 betonar att de inte påverkar i vilken riskklass en 

fond hamnar. De är bara till för att ge information till investerare som är mer 

insatta i fondsparande. På frågan om Swedbank utgår ifrån ett visst 

ratingbolags betyg när de presenterar risk på fonder så svarar Danielsson27 att 

banken inte gör det, utan det är snarare så att Morningstar jämför svenska och 

internationella fonder. Fondbetyg tas fram med hjälp av objektiv matematisk 

uträkning och tar ingen hänsyn till subjektiva ståndpunkter om fonderna. 

Den riskklass som en fond får av banken är inte konstant utan kan komma att 

ändras framåt i tiden eftersom standardavvikelsen ändras. Då riskklassen 

grundar sig på avkastningsdata bakåt i tiden är riskklassen endast en prognos 

över fondens risknivå i framtiden. Fondbolagsföreningen har gett 

rekommendationer för hur banken ska genomföra riskklassificeringen. Dock 

                                                 
25 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj 2010. 
26 Ibid. 
27 Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank, intervju den 5 maj 2010. 
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kan fondbolaget ha tagit fram riskklassen på andra tillvägagångssätt än det som 

rekommenderats.  

Användningen av en specifik standard för riskklassificering kunde inte 

Larsson28 svara på, men att de använder sig av sina egna metoder för att 

klassificera risk, med hjälp av standardavvikelse som leder till en risknivå i 

riskskalan. 

En standardiserad modell för riskklassificering skulle enligt både Larsson29 och 

Danielsson30 vara bra för bankerna då det skulle underlätta för investerarna. 

Danielsson31 påpekar att det vore bra om bankerna blev ratade av samma 

ratingbolag, t.ex. av Morningstar som Swedbank använder sig av.  

Då banker presenterar risken olika genom olika betyg- och färgskalor spelar 

presentationen av risk inte så stor roll. Danielsson32 betonar att när investerare 

väljer fonder så grundar de besluten mer på avkastning än på risken i fonden. 

Enligt Fondbolagen (2008b) finns statistik som visar att 51 % av fondspararna 

anser att risknivån är mycket viktig medan 30 % av fondspararna anser att 

historisk avkastning är mycket viktig. Danielsson33 menar att investerarna tittar 

först på vilken risk en specifik fond har, men betonar att det är avkastningen 

som är den avgörande faktorn vid val av fond. 

 

                                                 
28 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj 2010. 
29 Ibid. 
30 Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank, intervju den 5 maj 2010. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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5.  Analys 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin och sätts i relation till de teorier som 

presenterats i teoriavsnittet. Analysen har gjorts på ett kritiskt förhållningssätt. 

 

5.1. Analys av Handelsbanken 

Presentation av risk på Handelsbankens fonder, presenteras med hjälp av en 

risksymbol som består av en femgradig skala där 1 klassas som låg risk och 5 

som hög risk. Skalan har en enhetlig blå färgsättning. Den används för att 

indikera vilken risknivå en specifik fond har. Dawes (2008) betecknar den 

Likert skala. Enligt Friedman & Amoo (2000) är skalor bara användbara om de 

ger en tillförlitlig och giltig mätning av de enheter som önskas mätas, i bankens 

fall vilken risk som beräknas. Risken i en fond kan variera kraftigt från dag till 

dag och då standardavvikelsen som mäter risk bygger på en fonds historiska 

data, säger den därmed inget om fondens framtida händelseförlopp som 

innefattar risker eftersom den endast är en prognos. I alla lägen kanske inte 

skalan ger en tillförlitlig bild av fondens risk då svängningar på marknaden 

snabbt kan förändra fondens risknivå. Nyttjandet av skalor används trots detta 

av banken.  

Johansson34 på Handelsbanken betonar dock att en övergång till en sjugradig 

skala är på gång i banken och att en sjugradig skala blir mer tydlig då den 

innehåller fler steg. Ett mindre skalformat med färre nivåer har en viss tendens 

till att betyget (riskklass) sätts högre än om skalan varit mer exakt. I och med 

byte av skalformat till en skala med fler steg reduceras den skevhet som kan 

uppstå vid färre steg. Dawes (2008) menar att vilket skalformat som används 

influerar data som varians, medelvärden och skevhet beroende på om det är en 

fem- eller sjugradigskala. Med hjälp av exemplet om varför skalformat 

påverkar data menar Dawes (2008) att ett positivt utlåtande på en femgradig 

skala respektive en sjugradig skala kommer att få olika utfall. Exemplet visar 

att på en femgradig skala finns det två möjligheter till positivt utfall (4 

respektive 5) och en sjugradig finns det tre möjligheter till positivt utfall (5, 6 

och 7). Större skalformat ger fler valmöjligheter detta kan resultera i en större 

spridning av data.  

                                                 
34 Peter Johansson Compliance Officer Handelsbanken Kapitalförvaltning, intervju den 3 maj 2010. 
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Vad som ligger till grund för i vilken riskklass en fond kommer att hamna i 

enligt Johansson35 är flera olika faktorer och parametrar samt vilken specifik 

fond det handlar om. Johansson36 betonade att det är framförallt 

standardavvikelse (volatilitet), value at riskmetoder, marknadsrisk och 

kreditrisk i synnerhet i obligationsfonder samt duration i framförallt 

räntefonder som Handelsbanken granskar när en fond riskklassificeras. Enligt 

Gavelin & Sjöberg (2007) är det just standardavvikelsen som mäter risk och 

beräkning av risk genomförs av Handelsbanken med hjälp av samma 

parameter. Standardavvikelsen grundar sig på historisk data på 1, 3 eller 5 år 

bakåt i tiden. Enligt Modén (2010) finns det avigsidor med att nyttja 

standardavvikelsen enbart som riskmått, då mätinstrumentet inte hjälper 

riskförvaltaren i någon större omfattning om hur utsatt en finansiell 

verksamhet är för risk. Ett bra alternativ är value at riskmetoden, som 

summerar den totala risken enskilt, men uttryckt i pengar istället för ett 

siffertal som fallet vid standardavvikelsen vilket Handelsbanken också väljer 

att använda sig av vid riskklassificering av en fond. Metoden används ofta av 

fondförvaltare och finansiella institut i enlighet med Hull (2010). Granskning 

av durationen i räntefonder är viktigt därför att duration är just ett mått på 

ränterisk och det mäter känsligheten för värdet på värdepapper i relation till 

variationer i räntenivån (Sparekonomen 2010a). Enligt Alexander & Babtista 

(2009) är stresstester vanligt förekommande verktyg vid riskhantering och 

Johansson37 påpekar dock att de används, men att stresstesterna inte är lika 

centrala som standardavvikelsen och value at riskmetoden. Johansson38 

nämnde även att det tas hänsyn till operativa risker vid riskklassificering och 

att de fonder som bland annat har jobbiga avtal mm. har höga operativa risker. 

Det är för att dessa fonder är svårare att administrera vilket kan leda till brister 

i den interna processen (Riksgälden 2010a). På Handelsbankens hemsida står 

att det tas beaktanden till andra risker utöver marknadsrisken, likviditetsrisk, 

valutarisk och koncentrationsrisk när Handelsbankens riskklassificerar fonder. 

Banken använder sig av ett visst intervall för standardavvikelsen för varje 

riskklass där fonderna delas in i den riskklass beroende på vilken 

standardavvikelse fonderna har. Dock betonas det att det är en samlad 

riskbedömning som görs på varje enskild fond, så bara för att en fond får en 

viss standardavvikelse som till synes skulle passa in i ett visst intervall, alltså få 

ett visst betyg, behöver det inte innebära att fonden hamnar just i den 

                                                 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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riskklassen. Andra risker kan komma att påverka riskklassificeringen såsom 

marknadsrisk, kreditrik, likviditetsrisk mm. som nämnts ovan. Johansson39 

tycker att det vore bra med en standardiserad modell för riskklassificering då 

han nämner att det är stora tolkningsfrågor i begreppet risk. 

Ratingbolag som Morningstar och Standard & Poor´s betygsätter också 

fonder. Syftet med fondbetyg är att göra det så enkelt som möjligt för 

placerarna vid granskning av risknivå för varje enskild fond enligt Holland 

(1972). Vilket fondbetyg som ges av ratingbolaget har betydelse för 

Handelsbanken som använder sig av Standard & Poor´s rating i olika 

sammanhang och Johansson40 menar att vissa av bankens fonder inte får ha 

någon lägre rating än vad Standard & Poor´s har ratat. I och med detta får 

Standard & Poor´s eller andra ratingbolags betyg betydelse eftersom deras 

rating får betydelse för hur Handelsbanken väger riskerna. 

5.2. Analys av Nordea 

Tanken när Nordea väljer hur risken i en fond ska presenteras är, enligt Johan 

Skugge41, att visa placeraren vilken riskklass en investering i en fond medför 

vilket görs med den sjugradiga skalan. Nordeas sjugradiga betygskala när de 

presenterar risken framförs på ett klart och tydligt sätt. Det förekommer 

kontraster i färgerna som används vilket gör att det blir lättare att se vilken 

risknivå som gäller för en specifik fond. Detta är viktigt med tanke på att 51 % 

av investerarna tycker att information om risknivå är mycket viktigt 

(Fondbolagen 2008b). De mest riskfyllda symbolerna illustreras med en stark 

röd färg och indikerar att det är en högriskfond, t.ex. en Rysslandsfond. Här 

kommer definitionen av röd in i bilden. Enligt Ryberg (1991) förknippas ordet 

röd med något som är viktigt och tillkallar uppmärksamhet, och dessa ord 

passar bra in när en fond är riskfylld. En riskavert investerare som är osäker på 

vad han/hon vill investera i väljer förmodligen inte att placera pengar i 

aktiefonder då dessa fonder är förknippade med hög risk. Riskaverta 

investerare är inte angelägna om att ta på sig hög risk (Bodie et al. 2009). I 

vilken riskklass en enskild fond hamnar i påverkas av fondens 

investeringsinriktning, exempelvis om det är en räntefond eller aktiefond. En 

aktiefond har högre standardavvikelse än en räntefond. Skugge42 berättade att 

även om investerarna tror att en Rysslandsfond har hög risk, fast den 

                                                 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Johan Skugge Investment Management & Funds Head of Fame Operations, intervju den 30 april 2010.  
42 Ibid. 
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egentligen haft låg risk under en period, klassas den som en högrisk fond även 

om det inte alltid är matematiskt motiverat. Frågan är då hur väl de 

matematiska metoderna egentligen speglar verkligheten. De gör det i ett 

kortsiktigt perspektiv eftersom en Rysslandsfond kan ha en låg risk under en 

period, men sett över tiden kommer förmodligen en Rysslandsfond att ha en 

hög risk som den traditionellt sett alltid haft. Mot bakgrund av att en 

Rysslandsfond under normala förhållanden är en högriskfond borde rimligtvis 

den matematiska modellen ta hänsyn till fler faktorer som gör att den blir 

beräknad som en högriskfond, även om den gått bra under en period. 

Standardavvikelsen har stark påverkan på i vilken riskklass en fond kommer att 

hamna i på den sjugradiga skalan. Standardavvikelsen är ett riskmått som 

mäter den totala risken. Hög standardavvikelse innebär hög risk (Gavelin & 

Sjöberg 2007). En viss matematisk modell används för att räkna fram 

standardavvikelsen, vilken alltid beräknats på 24 eller 36 månader, men 

eftersom ett nytt direktiv kommit är det 60 månader som gäller. 60 månader 

bör ge ett mer rättvisande värde då hänsyn tas till en längre tidsperiod. Olika 

typer av risker spelar också in i bankens bedömning av vilken riskklass en fond 

ska ha. Marknadsrisken är den risk som påverkar Nordea mest och enligt 

Gavelin & Sjöberg (2007) går det aldrig att skydda sig helt mot 

marknadsrisken. Marknaden i stort är i hög utsträckning påverkad av 

psykologiska aspekter som gör att många oförutsägbara händelser kan inträffa. 

Därför verkar det vara av stor vikt att stor hänsyn tas till marknadsrisken. 

Betavärden, som mäter marknadsrisk, kommer då till användning som speglar 

hur känslig en fond är för fluktuationer i marknaden (Bodie et al. 2009). När 

det gäller de övriga riskerna, t.ex. likviditetsrisk, valutarisk och 

koncentrationsrisk så spelar dessa också in, men inte alls i samma grad som 

marknadsrisken enligt Skugge43. Enligt Nordeas hemsida står det inte hur 

mycket som de olika riskerna påverkar, så det kan av den anledningen vara 

svårt att avgöra hur mycket inverkan varje risk har. 

Det nya direktivet lämnar, enligt Skugge44, inga möjligheter för kryphål. Att 

tolka av detta så går det inte att – när direktivet är infört – på ett subjektivt sätt 

avgöra hur riskklassificering på fonder skall ske. Situationen som råder nu gör 

det möjligt för bankerna att välja själva hur riskklassificeringen ska utformas 

och hur ordet risk skall tolkas. Enligt Skugge45 är risk ett diffust begrepp.  

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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 När det gäller de olika riskmåtten som Nordea presenterar på sin hemsida så 

varierar de beroende på vilken fond som undersöks. Vi väljer att exemplifiera 

några riskmått med hjälp av Nordeas Rysslandsfond. Denna fond har 

exempelvis 9,58 i aktiv risk, -0,09 i sharpekvot och 0,21 i informationskvot 

(måtten förhåller sig så 2010-05-07). Ett värde över noll på aktiv risk betyder 

enligt Fondbolagen (2004e) att fonden avkastat bättre än index. 9,58 i aktiv 

risk betyder alltså att fonden har slagit index vilket innebär att fondförvaltaren 

förvaltat fonden aktivt. Situationen som råder nu (2010-05-07) är att 

Rysslandsfonden har gått bra under en period och det gör det lättare för 

fondförvaltarna att bli gynnsamma med förvaltningen. Enligt Nordea (2010c) 

visar sharpekvot hur kombinationen avkastning och risk är. Värdet som 

Rysslandsfonden har (-0,09) ger enligt teorin inte någon bra avkastning jämfört 

med den risk som investeraren tagit. Mot bakgrund av detta så kan det vara 

intressant att ställa detta i relation till det faktum att Rysslandsfonden gått bra 

för tillfället. Informationskvoten är enligt teorin ett mått på hur förvaltarens 

resultat är i relation till risken. Ett värde på 0,28 indikerar då att förvaltaren 

uppnått en positiv nivå på avkastningen jämfört med index.  

5.3. Analys av SEB 

SEB använder sig av en betygskala med sju steg som innehåller stora 

kontraster i färgerna. SEB:s skala liknas vid en risktermometer där 1 

representerar lägst risk (grön färgsättning) och 7 representerar högst risk (röd 

färgsättning). Enligt Malhotra & Peterson (2006) är det vanligt förekommande 

med skalor på 5- eller 7-steg i intervallet. Grunden för i vilken riskklass en 

fond hamnar är standardavvikelsen i enlighet med teorierna från Gavelin & 

Sjöberg (2007) samt Cox Jr. (2008) då standardavvikelsen är ett mått för att 

mäta risk. Ju högre riskklass en fond har desto högre är standardavvikelsen. På 

SEB:s hemsida nämns ingenting om de olika riskernas påverkan vid 

riskklassificering. Det kan spekuleras om att standardavvikelsen är den enda 

parameter som banken använder för att sortera in fonderna under en viss 

riskklass. Det är möjligt att SEB anser att exempelvis marknadsrisken redan är 

inbakad i standardavvikelsen och därför inte väljer att presentera den separat 

på hemsidan.  

5.4. Analys av Swedbank 

Swedbanks presentation av risk illustreras med en risksymbol som består av en 

sexgradigskala där 1 representerar lägst risk och 6 representerar högst risk. 

Dawes (2008)  indikerar att skalor är ett använt verktyg och används för 
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illustration av olika fenomen som i bankens fall presentation av risk. Enligt 

Larsson46 används skalan för att göra det så enkelt som möjligt vid 

presentation av risk. Skalan har en ljusgul färgsättning i de första risklasserna 

och skiftar sedan över till en mörk nyans av orange i den sista riskklassen. Att 

använda färg enligt Ryberg (1991) är ett effektivt tillvägagångssätt för att 

kommunicera information. I vår kultur finns det paralleller mellan 

färgupplevelser och temperament och kulörbeskrivningar har därför använts 

för att ange abstrakta känslolägen. I Swedbanks fall har det valts att ha ljusgul 

färgsättning i de lägsta risklasserna och enligt Ryberg (1991) är engelskans 

”yellow” ett uttryck för att vara försiktig till sättet, vilket kan tolkas såsom att 

en person som är mer försiktig är mindre riskbenägen än andra och det är 

därmed ingen slump att de lägsta riskklasserna med lägst risk i Swedbanks 

riskskala har just en gul färgsättning. Enligt Swedbanks hemsida 

riskklassificeras räntefonder i risklasser 1-2.  Blandfonder hör till risklass 3. I 

risklass 4-6 hamnar aktiefonder. Enligt Myers och Marcus (2004) är det högre 

osäkerhet när det gäller aktier än andra värdepapper. Aktier i en aktiefond 

svänger mer än vad t.ex. räntan gör i en räntefond. Enligt 

Pensionsmyndighetens (2010a) definition av aktiefonder innehåller dessa 

fonder främst aktier. Då aktier är ägarandelar i bolag beror fondens 

värdeförändring på hur det går för bolagen som fonden placeras i. Förändring 

i fonden beror även på spekulationer från marknadens sida om bolagen 

kommer att lyckas i framtiden eller inte, vilket kan skådas i det pris, kurs som 

aktien handlas för på börsen. Risken blir därmed högre för aktiefonder än för 

bland annat räntefonder som normalt sett inte förändras så mycket, utan har 

en stadig värdeförändring och detta gör att aktiefonder hamnar i en högre 

riskklass samt räntefonder hamnar i en låg riskklass. Larsson47 och 

Danielsson48 betonar dock att det är standardavvikelsen som avgör vilken 

risklass en fond hamnar i. Banken utgår i huvudsak från standardavvikelsen på 

fondens historiska data för tre år bakåt i tiden, men fonder som funnits mellan 

ett år, men mindre än tre år används historik för standardavvikelsen för 

fondens totala livslängd. Fonder som har funnits till i mindre än ett år används 

en riskklass som är indikativ vilket baseras på standardavvikelsen tre år bakåt i 

tiden för ett jämförelseindex. Skulle ett lämpligt jämförelseindex saknas får 

fondförvaltaren sätta samman en testportfölj som används för att göra en 

kvalitativ och kvantitativ uppskattning vilken risklass en fond bör hamna i. 

                                                 
46 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj 2010. 
 
47 Ibid. 
48 Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank, intervju den 5 maj 2010. 
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Detta överensstämmer inte med Rouzbehani (2009) som menar att för de 

fonder där löptiden på historisk avkastningsdata inte nått upp till tidsgränsen 

som är tre till fem år, betygsätts inte.  

Enligt Larsson49 syns vissa risker i rörelsemönstret på standardavvikelsen, t.ex. 

marknadsrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisken går enligt Gavelin & Sjöberg 

(2007) aldrig att komma ifrån så den påverkar givetvis. Larsson50 nämner inte 

exakt vilken påverkan som marknadsrisken har, men tar som exempel att 

marknader som påverkas av valutakurser leder till större svängningar. Enligt 

Gavelin & Sjöberg (2007) kan den osystematiska risken (unik risk) diversifieras 

bort, men det kan däremot inte marknadsrisken så den får en viss påverkan. 

Betydelsen av likviditet går inte att ifrågasätta vilket den nuvarande 

finanskrisen har visat, därför är banken uppmärksam på likviditetsrisker. 

Något som inte Larsson51 nämnde var kreditrisken och koncentrationsrisken, 

som banken tar upp i sin senaste årsredovisning (2009). Dessa risker är 

oerhört viktiga att ta hänsyn till för banken med tanke på den stora 

kreditexponeringen som Swedbank utsatt sig för i Balticum. Dessa risker 

borde påverka riskklassificeringen för fonder som exempelvis Ukrainafonden 

och Rysslandsfonden, men detta nämner alltså inte Larsson52. Riskmåtten 

utöver standardavvikelsen som t.ex. sharpekvot och tracking error har ingen 

påverkan på i vilken riskklass en specifik fond hamnar, enligt Larsson53. Dessa 

mått finns bara till för de som är mer insatta i fondsparande. Då 

standardavvikelsen enligt banken fångar in det mesta, och är det enda 

riskmåttet som används vid Swedbanks riskklassificering, är det intressant att 

ställa detta i relation till det faktum att standardavvikelsen även kan ha vissa 

avigsidor, enligt Modén (2010). Det är även intressant att standardavvikelsen 

är den enda parametern som banken använder med tanke på att de övriga 

riskmåtten tar upp ganska omfattande saker som inte standardavvikelsen tar 

upp. Samtidigt kan vi ändå inte undgå att ifrågasätta Bodies et al. (2009) teorier 

om dessa övriga riskmåttens (ex sharpekvot) betydelse för när fonder skall 

utvärderas. Om inte banken tar hänsyn till dessa mått vid val av riskklass, 

minskar nyttan av dessa mått för investerarna.  

Swedbank utgår inte ifrån någon speciell standard när riskklassificeringen görs. 

Dock ger Finansinspektionen (FI) vissa rekommendationer om hur 

                                                 
49 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj 2010. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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riskklassificeringen kan genomföras. Information till konsumenterna angående 

finansiella tjänster som t.ex. fonder skall vara tydlig (Finansinspektionen 

2010b). Swedbanks riskskala vid presentation av risk på fonder är tydlig. 

Således uppfylls detta krav från finansinspektionen då olika grad av en viss färg 

används och antalet steg är många. Eftersom banken inte utgår från någon 

speciell standard när riskklassificeringen genomförs kan Swedbank Robur 

(fondbolaget) ha tagit fram riskklassen på andra grunder (Swedbank 2010b). 

Detta är dock svårt att konstatera då information saknas om hur hela 

processen går till.  

Riskklassificeringen kan ändras över tiden i och med att standardavvikelsen 

ändras. Standardavvikelsen är endast en prognos över den framtida risknivån i 

fonden. Därför gäller det för investerarna att vara observanta då 

marknadsförhållanden snabbt kan komma att ändras.  

En standardiserad modell skulle både enligt Larsson54 och Danielsson55 vara 

bra vid riskklassificering eftersom det skulle underlätta för investerarna. Enligt 

Fondbolagen (2008b) tycker 51 % av investerarna tycker information om 

risknivå i fonder är mycket viktigt. Mot bakgrund av det verkar allt som kan 

vara till investerarnas fördel välkomnas av bankerna. 30 % av fondspararna 

tycker information om historisk avkastning är mycket viktig, dvs. information 

om historisk avkastning är mindre viktig än information om risknivå enligt 

fondspararna. Avkastningen är dock det som mest avgör vilken fond som en 

investerare väljer att placera i, enligt Danielsson56.  

5.5. Samlad analys av samtliga banker 

Olika fonder hamnar i olika riskklasser beroende på vilken 

investeringsinriktning en specifik fond har, t.ex. om det är fråga om en 

räntefond eller en aktiefond. En aktiefond svänger mer än en räntefond 

(Fondmarknaden 2010) och har således en högre risk. Det betyder att en 

aktiefond har en hög standardavvikelse. Samtliga banker, inklusive SEB:s 

publicerade material betonar betydelsen av standardavvikelsen vid fonders 

riskklassificering. Standardavvikelsen på avkastningen är ett vanligt riskmått 

vid finansiella riskinvesteringsanalyser (Cox Jr 2008). De övriga parametrarna 

som avgör i vilken riskklass en fond hamnar i varierar något bankerna emellan. 

Hur mycket de påverkar är svårare att få en uppfattning om då bankerna 

                                                 
54 Ibid. 
55 Thomas Danielsson Chef Private Banking Swedbank, intervju den 5 maj 2010. 
56 Ibid. 
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använder olika metoder och värderar riskerna olika. Beroende på vad det är för 

fond så kommer olika risker att påverka i olika grad, t.ex. kreditrisken är 

uppenbar när det gäller obligationsfonder då det enligt McDonald (2009) är 

vitalt att banken återfår de utlånande pengarna av motparten. Marknadsrisken 

är dock den är den risk som påverkar mest, enligt Johansson57 på 

Handelsbanken och Skugge58 på Nordea. Även Larsson59 på Swedbank håller 

med om att marknadsrisken påverkar i vilken riskklass en fond hamnar, men 

nämner att marknadsrisken syns i rörelsemönstret på standardavvikelsen och 

därför görs ingen enskild bedömning av marknadsrisken. SEB nämner inget 

om olika risker, men det kan spekuleras i att de anser att vissa risker syns i 

rörelsemönstret på standardavvikelsen. Skuldsättningsgraden, som är en 

finansiell risk, är det ingen av bankerna som nämner, så den kan inte ha någon 

påverkan på bankernas bedömning av riskklassificeringen av fonderna. 

Handelsbanken och Nordea använder sig även av value at riskmetoder som 

riskmått, utöver standardavvikelsen. Handelsbanken betonande särskilt att 

value at riskmåttet används vid riskklassificering medan i Nordeas fall, enligt 

Skugge60, används måttet endast på fonder där risken är svår att mäta. 

Handelsbanken gör även vissa stresstester för att komma fram till vilken 

riskklass en fond skall ha eftersom stresstester är ett riskhanteringsverktyg som 

används för att identifiera möjliga, men oförmånliga affärs- och 

marknadsförhållanden som kan påverka bankens ekonomiska situation 

(Matsakh et al. 2010). Exempel på sådana förhållanden kan vara t.ex. 11 

september händelsen i New York.  

Ingen av de fyra storbankerna nämner att de övriga måtten som t.ex. 

sharpekvot, informationskvoten och alpha, har betydelse för i vilken riskklass 

en enskild fond hamnar. De är till för mer intresserade investerare för att de 

skall kunna få tillgång till övrig information om fonden.  

Samtliga banker använder sig av färgsättning i skalor. Färger har psykologisk 

inverkan på människor som associerar färger till olika saker. Enligt Ryberg 

(1991) indikerar grönt exempelvis att ”här är du säker, det är grönt”. I bankens 

fall om presentation av risk på fonder så visar grönt att risken är låg vilket 

                                                 
57 Peter Johansson Compliance Officer Handelsbanken Kapitalförvaltning, intervju den 3 maj 2010. 

58
 Johan Skugge Nordea Investment Management & Funds Head of Fame Operations, intervju den 30 april 

2010. 

 
59 Marie Larsson Swedbank Investment Center Information Management, intervju den 7 maj 2010. 
 
60 Johan Skugge Nordea Investment Management & Funds Head of Fame Operations, intervju den 30 april 2010. 
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betyder att investeringarna är mer säkra. Det motsatta förhållandet, att risken 

är hög, visas som tidigare nämnt genom en röd färgsättning vilket är fallet på 

vissa aktiefonder (t.ex. Rysslandsfonden). Människor associerar färgen rött till 

något som är farligt och riskfyllt (Ryberg 1991).  

  



50 

 

6. Slutsats 

Här nedan presenteras slutsatsen för vår uppsats. Det innebär att de problemfrågor som 

ställdes inledningsvis kommer att besvaras. 

 

Hur har bankerna tänkt när de visar riskklassificeringen på fonderna? 

Samtliga fyra storbanker använder sig av skalor vid presentation av risk. I 

skalorna använder sig bankerna av färgsättning för att tydliggöra risknivån på 

en specifik fond. Tanken med bankernas riskskala är att göra det tydligare för 

investerarna 

Hur skiljer sig bankernas presentation av risken? 

Dessa skalor skiljer sig åt både i antalet steg på skalan och i färgsättningen. 

Nordea och SEB har en sjugradig skala med liknande färgsättning medan 

Handelsbanken och Swedbank har en fem- respektive sexgradig skala med en 

färgsättning som endast är blå i Handelsbankens fall och en skiftande brandgul 

färg i Swedbanks riskskala. Ur vår synvinkel är Nordeas och SEB:s skala 

tydligast eftersom kontrasterna i färgerna gör det lättare att skilja mellan hög 

och låg risk. 

Vilka faktorer är det som ligger till grund för bankers presentation av risk för fonder? 

De fyra storbankerna lägger olika vikt vid de komponenter som används vid 

riskklassificeringen. Fondens investeringsinriktning avgör i vilken riskklass en 

fond hamnar, t.ex. om det är en aktiefond eller räntefond. En aktiefond har 

högre risk än en räntefond, dvs. en högre standardavvikelse, eftersom den 

svänger mer. Standardavvikelsen är den faktor som mest ligger till grund för 

fonders riskklassificering vilket samtliga respondenter som intervjuats 

betonade. Standardavvikelsen grundar sig på historisk avkastningsdata som 

varierar mellan bankerna, men det vanliga är att standardavvikelsen grundas på 

1, 3 eller 5 år bakåt i tiden. Det som avgör är hur lång tid fonden har funnits. 

Utöver standardavvikelsen så finns det andra parametrar som bankerna 

använder sig av vid riskklassificering. Handelsbanken använder sig exempelvis 

av value at riskmetoder och stresstester. Även Nordea använder sig av value at 

riskmetoder i vissa fall. I Swedbanks fall kan metoden inte vara särskilt central 

då metoden inte har nämnts.  De övriga faktorer som påverkar i vilken 

riskklass en specifik fond hamnar är olika risker, där marknadsrisken är den 
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risk som påverkar mest enligt respondenterna. Andra risker påverkar också i 

olika grad, men den största tonvikten ligger på marknadsrisken. De olika 

måtten som exempelvis sharpekvot, informationskvot och aktiv risk, ligger 

inte till grund för fonders riskklassificering.  

Något som framgått efter intervjuerna med respondenterna på bankerna är att 

ett nytt direktiv från europeisk nivå håller på att införas i respektive bank. 

Detta direktiv lämnar enligt Johan Skugge mindre utrymme för kryphål. En 

central del i direktivet är att bankerna måste använda sig av en sjugradig skala 

vid riskklassificering. Enligt Peter Johansson på Handelsbanken blir det 

tydligare med en skala med fler steg. Vårt förhållningssätt till det nya 

skalformatet är att det är bra ur investeringssynpunkt med fler steg då det blir 

lättare att jämföra risknivån bland olika fonder. Det blir större spridning på 

skalan och således en mer rättvis och tydlig bedömning av risknivån med 

större skalor. Mindre skalor har en tendens att uppfattas som skeva och leder 

ofta till att högre betyg sätts än om det var en skala som var större. Vi vill dock 

poängtera att det blir sämre ur konkurrenssynpunkt bankerna emellan då 

bankerna inte längre får ett lika fritt spelutrymme att utforma sin egen 

riskklassificering. Hur bankernas nuvarande skala upplevs av investerarna finns 

det ingen statistik på så därför är det svårt att säga på förhand hur den 

framtida riskskalan kommer att upplevas. Det återstår helt enkelt att se.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

1 a) Hur tänker er bank när ni väljer hur risken i en fond ska presenteras? 

 

b)Vad är det till exempel som avgör om det blir en fyra eller femma på 

betygsskalan? 

c) Hur långt tillbaka sträcker sig standardavvikelsen? 

d) Hur görs den samlade riskbedömningen då andra risker tas in? 

e) Har olika riskmått betydelse (ex beta)?  

 

2a) Utgår banken från ett ratingbolags betyg och använder det till att anpassa 

till bankens presentation av risk? 

b) Utgår banken från någon speciell standard när presentationen av risk 

genomförs? 

 

3a) Tror ni det är svårt för investerarna att jämföra olika fonder med varandra 

när bankerna presenterar risken så olika genom olika betyg- och färgskalor 

etc.?  

b) Skulle det vara bra med en standardiserad modell för riskklassificering? 

 

 





 

 


