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Abstract 
There are different types of risk, examples include credit risk, liquidity risk and financial risk. 

In DeMarzo & Berk (2011, s. 293) is a study presented which is based on the yield of 

different types of financial assets between 1925 and 2009, the study show that a high risk 

gave substantially higher reward. With the study as a background, it is interesting to study 

practical risk management within participants of the financial markets of Sweden. In risk 

management there are several theories about whether risk can be calculated and analyzed with 

scientific methods in practice. To generate new empirical data a qualitative method was used 

in the form of interviews. The selection, which was strategic, was based on mailed 

questionnaire sent to participants of the Swedish fund market.  

 

Theory can be problematic to apply in practice, since reality is often simplified in theory, as 

discussed by Franklin (2004). Franklin’s thoughts are accompanied by Baird (2010) in a 

similar discussion. The main model of the study is Value at Risk, which is recovered from 

Hull (2011) but has its origin from the financial company JP Morgan. Other models that are 

applied in the study are Capital Asset Pricing Model, CAPM, and the Sharpe ratio. There are 

known critiques against these models, which are discussed in this study.  

 

In the study it is shown that all the participants applied the model Value at Risk. The report 

also indicates that standard deviation has a central role in risk management. All the 

respondents were well aware of the critique against Value at Risk. To manage the flaws of the 

model they also used stress tests as a complement. 

 

The analysis of the study indicates that practical and theoretical application in many aspects 

are similar, the most apparent one being Value at Risk. Even though there are some 

differences, CAPM was indicated to have no practical use for any of the participants. Two 

vital factors for whether a model can be applied practically are the model’s simplicity and the 

need for assumptions to correlate with reality. Having completed this study, the conclusion 

that the participants successfully applied theoretical risk management models in practice can 

be validated.  

 

Keywords: Value at Risk, CAPM, Sharpe ratio, yield, risk measurement, risk management, 

funds  
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Sammanfattning 
Det finns olika typer av risk, exempel på risker kan vara kreditrisk, likviditetsrisk eller 

marknadsrisk. I DeMarzo & Berk (2011, s. 293) publiceras en undersökning som är baserad 

på avkastningen hos olika placeringar mellan 1925 och 2009, i undersökningen framkom att 

högre risk gav högre avkastning. Med den informationen som bakgrund var det intressant att 

studera praktisk riskhantering hos aktörer på svensk finansmarknad. Inom riskhantering finns 

flertalet teorier huruvida risk med vetenskapliga metoder kan beräknas och analyseras, något 

som genererade frågeställningen hur aktörer applicerar teoretiska riskhanteringsmodeller i 

praktiken. För att generera ny empiri användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Urvalet grundar sig på förfrågningar via mail till aktörer på svensk fondmarknad efter att ett 

strategiskt urval gjorts. 

 

Teori kan vara problematiskt att applicera praktiskt, eftersom verkligheten ofta förenklas i 

teorin, något som Franklin (2004) diskuterar och en liknande diskussion drivs av Baird 

(2010). Studiens huvudmodell är Value at Risk som hämtas ur Hull (2011) men härstammar 

från finansbolaget JP Morgan. Andra modeller som avhandlas i studien är Capital Asset 

Pricing Model, CAPM, och Sharpekvot. Det finns känd kritik mot dessa modeller, något som 

vi har fokuserat på i studien. 

 

I undersökningen framkommer att samtliga respondenter använder Value at Risk samt att 

CAPM avfärdas som praktiskt tillämpbar. I studien framkom även att standardavvikelse är ett 

centralt mått i aktörernas riskhantering. Samtliga respondenter var medvetna om den 

befintliga kritiken mot Value at Risk och hade metoder för att hantera modellens brister. För 

att hantera bristerna kompletterades Value at Risk-modellen med stresstester. I studiens 

analys framkom att praktiskt tillvägagångssätt i många avseenden liknar det teoretiska, det 

exempel som gav tydligast resultat var Value at Risk. Det förekom dock vissa skillnader, 

CAPM visade sig inte praktiskt användbar hos någon av våra respondenter. Två vitala 

faktorer till huruvida en modell är tillämpbar är dels att antagandena är verklighetstrogna och 

dels att modellen är enkel att förstå, använda samt redovisa. 

Efter att ha genomfört studien konstateras att respondenterna har lyckats väl med att applicera 

de teoretiska riskhanteringsmodellerna i praktiken. 

Nyckelord: Value at Risk, CAPM, Sharpekvot, avkastning, riskmått, riskhantering, 

fondbolag 
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1. Inledning 
Det finns olika typer av risker som investerare berörs utav. De mest framträdande är 

kreditrisk, branschrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk, finansiell risk och marknadsrisk. De typer 

av risk som kommer att behandlas i undersökningen är marknadsrisk och motpartsrisk som 

tillsammans kan benämnas finansiell risk. (Svenska Handelsbanken, 2013) (Första AP-

fonden, 2007) 

 

Enligt DeMarzo & Berk (2011, ss. 359-364) kan investerare endast få betalt för 

marknadsrisken, eftersom all annan risk går att undvika genom riskdiversifiering. 

Diversifieringen kan göras kostnadsfritt och behöver endast vilja och kompetens. I linje med 

uttrycket ”no free lunch”. Under antagande om fullständig information på marknaden samt 

rationella aktörer kommer ingen avkastning över marknadens avkastning att kunna genereras 

(DeMarzo & Berk 2011, ss. 413-415). Ändå försöker fonder generera överavkastning till sina 

investerare och många aktörer har som mål att slå index (Lancelot Asset Management AB, 

2013) (Lannebo Fonder, 2013) (Aktiespararna, 2001) (Sparklubben, 2012). För att uppnå 

avkastning måste en risk tillkomma.  I jämförelser mellan olika typer av tillgångar mellan 

1925 och 2009 visar det sig att högre risk ger högre avkastning, högst risk bestod i den 

undersökningen av aktier i småbolag. I fallande ordning kommer sedan S&P 500, 

världsportföljen (en portfölj bestående av ledande marknadsindex från de stora 

kontinenterna), företagsobligationer och sist statsobligationer. (DeMarzo & Berk 2011, s. 

293) Detta kan ge en bild av att så länge som tidshorisonten är lång är risk alltid lönsamt, 

vilket kan stämma för obelånade aktörer men i belånad verksamhet kan konsekvenserna bli 

förödande. Vidare menar Wong (2009) att många av de kriser som världen upplevt de senaste 

20 åren, har sin grund och orsak i högt risktagande (Wong 2009). Med detta i åtanke finner vi 

det högst intressant att beskriva kopplingen mellan risktagande i teori och i praktik och 

eventuella problem som kan komma med att tillämpa modellerna i denna verklighet. 

 

En metod som många företag använder för riskmätning och riskanalyser kallas Value at Risk. 

Modellen går bland annat ut på att ta fram en expected return för investeringar och till vilken 

sannolikhet den förväntade avkastningen är inom ett visst intervall. (Hull 2011, ss. 433-435) 

Den teoretiska modellen Value at Risk är inte helt okontroversiell. Kritik har riktats mot 

modellens sätt att bortse från extremvärden i form av fat tail losses, något som beskrivs 

senare. Szegö (2004) menar att för att mäta risk på ett korrekt sätt måste dessa extremvärden 
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behandlas med större vikt. Vidare menar Szegö att det är liten sannolikhet att investeringen 

kommer ge dessa stora förluster, men förlusterna är stora och borde behandlas på ett annat sätt 

än i modellen (2004). Under 2000-talet kom det nya Basel-reglementet, Basel II, som ger stöd 

åt Value at Risk (KPMG, 2009). Det är enkelt att se varför det finns stöd för Value at Risk, då 

det fångar hela risken i en portfölj i en enda siffra. Således får man en enkel översiktsbild 

vilket är användbart för både ledning samt utomstående som försöker bedöma risken i en 

portfölj eller ett bolag. Problematik uppstår om kritiken som ges mot Value at Risk är 

befogad, det skulle då leda till att aktörer innehar högre risk än de faktiskt beräknat. Det 

resulterar även i att investerare har investerat i produkter med högre risk än de faktiskt utger 

sig för att ha gjort.   

 

Mot bakgrund till det som diskuterats ovan finner vi det intressant att beskriva hur de 

finansiella aktörerna ställer sig till de teorier som finns, och de eventuella svårigheter som 

finns med att applicera dessa.  Det troliga är att aktörer anpassat sig efter den teori som finns, 

dock utesluter vi inte en diskrepans mellan den teori som finns och hur den används av 

företag i praktiken. Skulle det finnas skillnader; vem har i så fall rätt? Vidare problematiseras 

frågan om teorin är korrekt även i praktiken, varför används den inte, används då fel 

modeller? Eller anses den inte applicerbar på verkligheten och de förhållanden som gäller?  

Är aktörer rent av positiva till den teoretiska kritik som riktats mot modeller som till exempel 

Value at Risk? 

 

I Szegö (2004) riktas kritik mot Value at Risk som mätsystem för risk, främst i form av dess 

ignorans mot de händelser som utspelar sig utanför konfidensintervallet, så kallade fat tail 

losses.  Vår avsikt är att förstå och förklara hur företag behandlar denna kritik och deras 

ståndpunkt i frågan. Ett rimligt antagande är att de är medvetna om denna kritik och 

diskussionen som pågår inom ämnet. 

 

Syftet med studien är att analysera skillnader och likheter mellan teoretisk och praktisk 

riskhantering, vidare att beskriva dessa förhållanden. Målsättningen är även att förstå 

riskmåtten som företagen använder, hur de utvalda teoretiska modellerna används samt för- 

och nackdelar med dessa. Studien kommer även behandla övriga applicerade riskmått som 

respondenterna betonar. Vår intention är inte att analysera företagens modeller i detaljnivå 

eftersom dessa med högsta sannolikhet klassas som affärshemligheter och knappast kommer 

vara tillgängliga för studien. Istället ska vi genomföra studien med målsättning att bidra med 
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förslag på vidare forskning samt att ge praktiska exempel på hur riskhanteringsmodeller 

appliceras i praktiken. 

 

Studien kommer som avgränsning att fokusera på fondbolag verksamma på svensk marknad. 

Vi kommer inte behandla explicita modeller som används av företagen, snarare huruvida och 

på vilket sätt de använder de modeller som arbetet fokuserar på. Studien kommer inte heller 

att behandla kvantitativ data i form av att mäta modellernas effektivitet då det inte 

sammanfaller med uppsatsens syfte. De modeller denna studie syftar till att förstå och 

beskriva är avgränsade till Value at Risk-modellen, CAPM samt Sharpekvoten. Givetvis finns 

det fler modeller för riskhantering och det är inte säkert att alla de modeller vi valt ut används 

av respondenterna, dock är denna begränsning nödvändig för studiens kvalitativa målsättning. 

Utan denna avgränsning hade möjligheterna för en djupgående analys försämrats då 

datamaterialet hade varit för stort för studiens omfattning. 

 

Frågeställningen i arbetet är således: 

Hur applicerar svenska fondbolag teoretiska riskhanteringsmodeller i praktiken? 
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2. Metod 

2.1 Urval 
Bryman & Bell tar upp betydelsen av att beskriva urvalet, även om detta ofta förekoms när en 

studie avser ett kvalitativt synsätt (2003, ss. 377-380). Vi letade upp tänkbara respondenter 

genom att kontakta svenska fondbolag, därefter genomfördes en intervju med vardera 

respondent. Detta resulterade i att urvalet blev en form av bekvämlighetsurval och strategiskt 

urval. Ett bekvämlighetsurval innebär att data hämtas från ett urval av respondenter med 

anledning av att det är enkelt att nå respondenterna (Bryman & Bell 2003, ss. 125-126) 

(Christensen et al. 2010, s. 132). Ett strategiskt urval innebär att respondenterna aktivt väljs 

till studien (Christensen et al. 2010, s. 130). 

 

Totalt skickades 16 förfrågningar som resulterade i följande data: 

 

 
 

Christensen et al. påstår att det är viktigt att berätta om avsikterna med intervjun och det kan 

även vara fördelaktigt att beröra praktiska detaljer såsom tidsåtgång för respondenten (2010, 

s. 172). Vår förfrågan var koncis och berättade kort om oss, varför en intervju var önskvärd, 

hur stor tidsåtgången var tänkt och vad företaget fick i utbyte mot en intervju. 

 

Förfrågan återfinns i sin helhet under appendix. 

 

2.2 Respondenterna 
I studien utfördes intervjuer med tre olika respondenter hädanefter kommer de olika 

respondenterna benämnas som hedgefonden, fondjätten och konsultbolaget. På 
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respondenternas begäran är samtliga tre anonyma. Eventuella referenser till fonders 

informationsblad har inget samband med vilka som är respondenter. 

 

2.2.2 Fondjätten 

Respondenten är ett av de större fondbolagen i norden och förvaltar väsentligt större kapital 

än de två andra respondenterna. Fondbolaget har många fonder med olika 

placeringsalternativ, allt från räntefonder till nischade aktiefonder. Respondenten har arbetat 

med riskhantering de senaste tio åren.1 

 

2.2.1 Hedgefonden 

Respondenten är en aktivt förvaltad hedgefond som varit verksam under en längre tid. 

Fondens inriktning är de institutionella räntemarknaderna i Europa men även G7-området. 

Firman är av mindre storlek, har ett mindre antal anställda och en fondförmögenhet som 

understiger de andra respondenterna. Respondenten på fonden är riskhanterare och 

riskansvarig, respondenten har arbetat med riskhantering de senaste fem åren.2 

 

2.2.3 Konsultbolaget 

Respondenten är ett tjänsteföretag för fondbolag och kapitalförvaltningsföretag som sköter 

bland annat riskhantering, administration, avstämning och redovisning för främst små och 

medelstora fondbolag. Konsultbolaget har ett brett spann av kunder, allt från svenska 

storbanker till mindre, nischade fonder. Respondenterna på konsultbolaget har arbetat med 

riskhantering under två respektive tre år.3 

 

2.3 Intervju 
Djupintervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, likt ett informativt samtal även om det 

fanns en viss struktur kring de frågor som ställdes. Komplexiteten i ämnet och arbetets 

karaktär förordnar att datainsamlingen skedde med hjälp av djupintervjuer. Christensen et al. 

beskriver att vid frågor som är av stor kvantitet samtidigt som de är komplexa eller öppna är 

det nödvändigt att använda intervjun som metod (2010, ss. 170-171). Dessutom var 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Intervju med riskansvarig på fondjätten 2013-04-24. Stockholm. 
2 Intervju med riskansvarig på hedgefonden 2013-04-23. Stockholm. 
3 Intervju med riskansvariga på konsultbolaget 2013-04-24. Stockholm.	  
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intervjuerna tidseffektiva med tanke på den grad av komplexitet som frågorna tillåter samt att 

intervjuaren har en större möjlighet att kontrollera förloppet i jämförelse med exempelvis en 

postenkät. Även om det krävdes mycket tid och kompetens av intervjuarna samt att 

transkribering och dataanalys blir omfattande fanns det inte något alternativ till personliga 

djupintervjuer. (Christensen et al. 2010, s. 178) 

 

Bryman & Bell beskriver en semi-strukturerad intervju som en flexibel intervjumetod där 

respondenten svarar på förutbestämda frågor men med stor frihet att välja inriktning på sina 

svar (2003, ss. 362-363). Bryman & Bell (2003) belyser några grundläggande aspekter i 

intervjusituationen som gör samtalet så framgångsrikt som möjligt. Ett axplock av aspekterna 

är att inte ställa ledande frågor, att använda en jargong och ett ordval som passar tillfället och 

att tid och rum är behagligt för respondenten. (Bryman & Bell 2003, ss. 369-370)  

 

Frågornas karaktär var främst öppna frågor, ämnet och frågorna i sig krävde att respondenten 

fritt kunde svara med egna ord på de ämnen som berördes. Öppna frågor används 

huvudsakligen när intervjun har en semi-strukturerad karaktär (Christensen et al. 2010, ss. 

171-175). 

 

Insamling av data under intervjun skedde med hjälp av mikrofon eftersom att respondenterna 

godkänt detta. Det finns flera fördelar med att använda en metod där inspelning används, det 

inspelade materialet är exakt och korrekt samt att intervjuarna kunde fokusera på att ställa 

relevanta följdfrågor (Christensen et al. 2010, s. 177) (Bryman & Bell 2003, ss. 374-376). 

Andra aspekter som var avgörande för valet av insamlingsmetod är att anteckna svaren från så 

omfattande intervjuer gör att det är lätt att missa vital information och att sannolikheten för fel 

orsakade av den mänskliga faktorn minimeras (Christensen et al. 2010, s. 177) (Bryman & 

Bell 2003, ss. 374-376). 

 

2.4 Förberedelser inför intervjuerna 
Målet med intervjuerna var att samla så mycket verklighetstrogen och användbar information 

som möjligt. För att respondenten skulle kunna vara informativa i största möjliga utsträckning 

var det viktigt att de kände sig bekväma i intervjusituationen (Christensen et al. 2010, ss. 172-

173). Således förmedlades våra tänkta frågor till respondenten i god tid innan intervjun tog 
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vid. För att kunna småprata innan huvudfrågorna i intervjun ställs är det viktigt att ha 

baskunskaper om företaget och respondenten.  

 

2.5 Sökning efter teori 
För att genomföra studien var det viktigt att skaffa en god teoretisk bakgrund inom ämnet. För 

att göra det användes främst kurslitteratur, Fundamentals of Future and Options Markets av 

John. C. Hull samt Corporate Finance av Berk & DeMarzo. Som komplement till dessa 

gjordes sökningar inom två databaser, Summon och LIBRIS vid Örebros 

universitetsbibliotek. Ett axplock av de sökord som användes är Value at Risk, CAPM, fat tail 

losses, Sharpe, theory-practice gap, problematics och critics. Där fann vi flertalet applicerbara 

artiklar som behandlar de modeller som ingår i studien. 

 

2.6 Intervjufrågor 

De inledande och uppmjukande frågorna är avgörande för hur intervjun kommer att utvecklas 

(Christensen et al. 2010, s. 173). De inledande och uppmjukande frågorna var: 

• Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

• Berätta kort om företaget och fonden. 

• Berätta om fondens målsättning och målsättning vad gäller risk. 

 

Detta följdes av intervjuns huvudfrågor, de var utformade på följande sätt: 

• Vad använder ni för riskmått? 

• Hur beräknar ni Value at Risk? 

o När inte termerna backtesting och modellering förekom i svaret frågades 

respondenten om dessa och hur företaget hanterar dem. 

• Vilken signifikansnivå och tidshorisont använder ni? 

 

Efter huvudfrågorna fortsatte intervjun vidare till företagets förhållningssätt mot den kända 

kritiken mot Value at Risk: 

• Hur förhåller ni er till kritiken mot Value at Risk? 

• Vad anser ni om fat tails i Value at Risk-modellen?  

• Hur ser ni på Sharpekvoten?  

o Återspeglar den fondens verksamhet väl?  
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Den välkända teorin Capital Asset Pricing Model, CAPM, berördes genom frågan: 

• Använder ni CAPM? 

 

Avslutningsvis ställdes frågor kring belåning: 

• I vilken utsträckning använder ni belåning?  

 

Frågorna var till stor del av öppen karaktär och utgjorde endast en ram för den information 

som vi ville samla in. Vissa av svaren på de ställda frågorna genererade följdfrågor som innan 

intervjuernas utförande inte var påtänkta och att en hel del information tillkom utöver den 

informationen som svaren på frågorna framkallade. 

 

För att tydliggöra intervjufrågornas koppling till den valda teorin redovisas även en tabell 

nedan. 

Författare Teori Intervjufrågor 
Finansinspektionen (2013), 

Excalibur (2013), Sundqvist & Wik 

(2012) 

Risk Definiera er syn på risk. Berätta om fondens 

målsättning vad gäller risk. 

Hull (2011), Wong (2009) & Szegö 

(2005) 

Value at Risk Vad använder ni för riskmått? Vilken 

signifikansnivå och tidshorisont använder ni på 

Value at Risk? Hur hanteras backtesting och 

modellering? Hur förhåller ni er till kritiken 

mot Value at Risk?  

Berk & DeMarzo (2011), Sharpe 

(1964) 

Capital Asset 

Pricing Model, 

CAPM 

Är det möjligt att applicera CAPM på er 

verksamhet? 

Berk & DeMarzo (2011) Sharpekvot Hur ser ni på Sharpekvoten? Speglar 

Sharpekvoten er verksamhet väl? 

 

 

 

2.7 Bearbetning 
Bryman & Bell beräknar att en timmes intervju tar mellan fem och sex timmar att transkribera 

(2003, ss. 175-176). Trots detta vägde fördelarna med att spela in en intervju med mikrofon 

tyngre än tidsaspekten. Ett alternativ till att använda mikrofon för att spara informationen 

Tabell 1. Intervjufrågor kopplat till använd teori 
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hade varit att anteckna svaren på intervjun, något som anses minska graden av deltagande i 

intervjun och ökar risken för att den mänskliga faktorn bidrar till felaktiga uppgifter (Bryman 

& Bell 2003, ss. 175-178). Parallellt med inspelningen noterades tidsanmärkningar vid viktiga 

citat eller intressanta utläggningar som kanske annars glöms bort transkriberingstillfället. För 

att transkriberingen skulle bli så rättvisande som möjligt hjälptes gruppmedlemmar åt för att 

den transkriberade versionen av intervjun skulle påverkas av minsta möjliga subjektivitet. Det 

transkriberade materialet skickades sedan till respondenten för godkännande innan resultatet 

sammanställdes. 

 

 

2.8 Sanningskriterier 
Det finns också kritik mot den kvalitativa metoden, Bryman & Bell belyser flera kritiska 

aspekter mot kvalitativ forskning (2003, ss. 318-320). Subjektiviteten är ofta en faktor som 

nämns i kritiken, forskarnas egen subjektiva och inte helt rationella uppfattning om vad som 

är viktigt för undersökningen. Det beskrivs också som svårt att replikera en kvalitativ 

undersökning. (Bryman & Bell 2003, ss. 318-320) Bryman & Bell beskriver den ansvarige 

forskarens egen kapacitet i högsta grad är den avgörande faktorn, något som får ses som 

subjektivt (2003, s. 319). Vad som anses som betydelsefullt i den ena forskarens ögon är inte 

sällan skiljt från vad den andre forskaren anser vara viktigt, något som gör att de olika 

resultaten blir åtskilda. Ytterligare faktorer som Bryman & Bell berör är att undersökningen är 

svår att generalisera samt att tillvägagångssättet sällan är väl beskrivet (2003, s. 320). Att 

forskarens tillvägagångssätt beskrivs undermåligt anses som bristande transparens av Bryman 

& Bell (2003, s. 320). När föregående kriterium utförs undermåligt bidrar det till att 

replikering av undersökningen försvagas ytterligare. Svårigheten att redovisa 

tillvägagångssättet ligger delvis i forskarens ofullständiga redovisning av exempelvis urval i 

förhållande till en kvantitativ studie. (Bryman & Bell 2003, s. 320) Problemen med 

generaliseringen av kvalitativa studier beror, enligt Bryman & Bell, på att urvalen sällan 

representerar ett mindre urval av hela befolkningen på det sätt som utförliga kvantitativa 

undersökningar gör (2003, s. 320). 

 

Förmågan att generalisera kvalitativa undersökningar är alltid svår att säkerställa (Bryman & 

Bell 2003, s. 307). Så är även fallet i denna studie, att överföra resultatet på en studie gjord i 

Sverige skulle kunna få ett relativt överensstämmande svar. Dock är det möjligt att reflektera 
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över huruvida studien hade blivit applicerbar internationellt. På grund av det begränsade 

urvalet innebär det att slutsatsen i studien endast i begränsad omfattning kan appliceras på 

fondmarknaden i sin helhet. 

 

Trots den nämnda kritiken mot kvalitativa undersökningar finns det en del kriterier som gör 

att studien, trots den kvalitativa metoden, är möjlig att använda. Reliabiliteten, möjligheten 

replikera en undersökning är svår att bedöma enligt Bryman & Bell (2003, s. 306). Däremot 

förklarades rapportens tillvägagångssätt tydligt och tankar inför intervjuer och bearbetningen 

av data, vilket gör att en replikering anses vara möjlig, även om det kan vara svårt att få tag på 

de individerna som intervjuats i den omnämnda rapporten. Även om liknande frågor ställs till 

en respondent i liknande situation som respondenterna i rapporten kan många olika faktorer 

såsom synsätt, dagsform eller uppfattning av intervjuarna påverka respondentens svar. 

Reliabiliteten ökades av den rigorösa tillgång till råmaterial som också finns tillhanda. 

Reliabiliteten och transparensen går samman i flera fall, graden av transparens i en rapport 

visar huruvida forskaren redovisat exempelvis urval, råmaterial eller tillvägagångssätt. 

(Bryman & Bell 2003, s. 377) När respondenterna är anonyma innebär det att en replikering 

av studien i stort sätt omöjliggörs eftersom samma information blir svåråtkomlig för nästa 

replikerande forskare. 

 

Studiens trovärdighet bygger delvis på hur sanningsenliga intervjusvaren som respondenten 

förmedlar är. Det är av vital betydelse att ta hänsyn till att respondenten svarar i enlighet med 

hur denne och dess verksamhet vill bli uppfattad av den som läser studien. Eftersom studien 

publiceras offentligt kan det innebära att det finns visst incitament för respondenten att 

förmedla en bild som inte är helt överensstämmande med verkligheten. Genom att göra 

respondenten anonym minskas denna risk. 

 

Validiteten, hur väl studien ger en rättvis bild av verkligheten, i studien anses som god. Med 

liknande eller i stort sätt samma frågor till flera oberoende källor där samtliga beskriver en 

liknande bild över problematiken är det en indikator på att åtminstone det insamlade 

materialet är av hög validitet. (Bryman & Bell 2003, ss. 308-309) Både reliabiliteten och 

validiteten höjdes genom att frågorna sändes till respondenten innan intervjun tog vid, detta 

för att ge respondenten möjlighet att reflektera över de frågeställningar som hade konstruerats 

(Christensen et al. 2010, s. 172).  
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2.9 Kvalitetssäkring 

För att säkerställa att datamaterialet från de tre olika intervjuerna behandlades och 

analyserades på samma sätt användes en form av analysmodell. Modellen syftar till att sortera 

respondenternas svar i analysenheter, som även benämns om kategorier, efter ämnet som 

diskuterades. Exempel på analysenheter var Value at Risk, Sharpekvot och CAPM. 

Analysenheterna grupperas därefter för att jämföra svaren mellan de olika respondenterna. I 

enheterna kan svar inom flera ämnen ha förekommit vilket innebär att samma analysenhet kan 

förekomma inom flera olika ämnen. (Kungliga Tekniska Högskolan, 2011) 

 
När datamaterialet sorterats är nästa steg att analysera materialet samt söka efter skillnader 

och likheter mellan de olika svaren. Datareduktionen genomfördes därefter när de mest 

relevanta svaren valdes ut och jämfördes med övriga respondenters svar för att söka mönster 

och bilda dimensioner. Därmed sammanställdes de viktigaste aspekterna ur de tre intervjuerna 

för att kunna tolka vilka variabler och faktorer som hade störst betydelse för respondenterna. 

Genom dessa steg kunde slutsatser dras om den praktiska tillämpningen av teoretiska 

riskhanteringsmodeller. (Kungliga Tekniska Högskolan, 2011) 

 

2.10 Källkritik 
Sekundärdata är svår att kontrollera om den verkligen är korrekt, således är det viktigt att 

hålla en kritisk profil till källor och ta andras incitament att förmedla informationen i åtanke 

när den används i studien (Thurén 2003, s. 11). 
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Flera vetenskapliga artiklar och liknande litteratur har använts för att bygga en teoretisk grund 

i studien, trovärdigheten hos informationen från dessa källor anses som mycket god eftersom 

de bland annat granskats noga innan forskningsresultaten publicerats som vetenskapliga 

artiklar.  

Publicerad litteratur i form av kurslitteratur har fortfarande godkänd trovärdighet, även om 

litteraturen ofta inte genomgått samma rigorösa kvalitetskontroll som de vetenskapliga 

artiklarna. I litteraturen ges författaren en större möjlighet att flika in med egna och således 

subjektiva synpunkter. 

I studien har även diverse rapporter och publikationer från olika företag använts för att bygga 

en teoretisk grund, företags årsredovisningar har också använts för informationsinsamling. 

Årsredovisningarna får ses som trovärdiga eftersom de är strikt reglerade av lagar och regler 

hur de ska vara utformade och vilken information som ska finnas med. Det är viktigt att inte 

förringa att det fortfarande lämnas ett utrymme för bolagen att bidra med egna synpunkter 

även om den mesta informationen är reglerad. 

Att använda källor som publicerats på internet är både riskabelt och svårt att undvika. Det är 

problematiskt att bedöma huruvida den publicerade informationen är sann, detta på grund av 

flera orsaker; en av dem är att det ofta är otydligt vem som är författare till en artikel, en 

annan är att bedömningen av aktualiteten av informationen är problematisk. (Umeå 

universitet, 2013) Eftersom det är komplicerat att ta reda på vem som är författare till material 

som publiceras på internet har data från internetkällor används sparsamt. Information från 

statliga institutioner såsom Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån, SCB, har 

använts, vilka vi finner som säkra internetkällor eftersom det i dessa fall är tydligt vem som är 

författare till den data som publiceras. Även organisationer med privat vinstintresse såsom 

Aktiespararna, Lannebo fonder, Lancelot fonder, Excalibur fonder, Swedbank Robur och 

Svenska Handelsbanken har använts. Informationen från dessa källor används bland annat för 

att redogöra begrepp vilket innebär att det inte finns någon anledning att misstro deras 

tillförlitlighet inom den utsträckning de har används. 

2.11 Metodreflektion 
Vi har använt ett strategiskt urval, vilket innebär att urvalet har svårt att representera 

befolkningen, något som får anses som negativt. Det hade dock inte varit optimalt att göra ett 

slumpmässigt urval eftersom det är relativt komplicerat att få till en intervju med ansvariga 



	  
18	  

för riskhantering på en svensk fond som är intressant för studien. Vi kunde ha gjort ett 

slumpmässigt urval av de som tackat ja till en intervju, även om det inte heller skulle gjort 

studiens urval mer rättvisande. Istället valde vi att försöka intervjua fler aktörer och hoppas att 

informationen från intervjuerna bidrar till studien. 

 

En annan idé är att använda en pilotintervju där frågorna testas och se så de får önskad effekt, 

något som instinktivt känns viktigare vid en kvantitativ studie där respondenterna inte har 

möjligheten att föra en dialog. Situationen är dock annorlunda vid en djupintervju med semi-

strukturerad karaktär, vid missförstånd eller oklarheter är det enkelt för intervjuarna att 

förenkla eller förtydliga frågan. 

 

I metodavsnittet ovan beskrivs intervjuerna som semi-strukturerade, näst intill ostrukturerade. 

Det finns en risk att respondenten får för fria tyglar och försöker att förmedla en bild av 

verksamheten med avsikt att bilda företaget en positiv medial bild, snarare än svara korrekt på 

frågorna. Kvaliteten på intervjuerna håller dock god standard, vilket kan kompensera för valet 

av ostrukturerade intervjuer i viss grad. Ett resultat av att intervjuernas semi-strukturerade 

utformning var att intervjuerna ej blev identiska. Detta förstärktes av att identiska frågor inte 

alltid kunde ställas på grund av att respondenternas olika verksamheter. Att intervjuerna 

skiljde sig åt i utformning är negativt, dock var det till viss grad nödvändigt och vi anser att 

det ej påverkar studiens trovärdighet.  

 

Bryman & Bell presenterar en lista över krav på intervjuaren som bör efterlevas (2003, s. 

370). Bland annat nämns att vara insatt, strukturerad, tydlig, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, 

tolkande men också att intervjuaren ska visa hänsyn, vara lyhörd, balanserad och etiskt 

medveten. Utifrån dessa termer håller intervjun hög kvalitet. (Bryman & Bell 2003, s. 370)  

 

En risk vid intervjutillfället är att respondenterna inte skulle vara insatta i just de modeller 

som studiens teoriavsnitt behandlar. Detta skulle leda till att relevansen i arbetets insamlade 

data minskas. Med facit i hand uppstod aldrig detta scenario vid intervjutillfällena, vilket var 

väntat då modellerna vi studerat är välkända och väl tillämpade inom finansindustrin. (Hull 

2011 s. 434) Intervjuerna var, med facit i hand, något ostrukturerade, vilket endast var 

negativt i den aspekten att transkriberingsprocessen tog längre tid än planerat. Vi hann ställa 

alla tänkta frågor utan att känna oss stressade över att kanske inte hinna ställa samtliga frågor.  
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3. Teoretisk referensram 
Studien fokuseras på framför allt en modell, Value at Risk men kompletteras av Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) och Sharpekvot. Vi kommer att resonera kring dessa och förklara 

modellernas innebörd, detta kommer utföras genom att diskutera olika typer av risk och 

definiera risk ur ett teoretiskt perspektiv. I studien redogörs även för hur risker mäts och 

hanteras. 

 

3.1 Begrepp inom finansiell ekonomi 
Nedan förklaras begrepp som är centrala för studien och förklaras således grundligt. Beroende 

på läsarens baskunskap inom ämnet kan avsnittet läsas mer eller mindre kursivt. Eftersom 

studien inte avhandlar den matematiska aspekten av måtten presenteras inte heller dess 

formler. 

 

3.1.1 Standardavvikelse och volatilitet 

Ett av de vanligaste statistiska måtten är standardavvikelse, måttet förklarar hur värden 

avviker från ett visst medelvärde (Blume 1971). I finansvärlden används ett annat namn för 

standardavvikelse, volatilitet (Engle & Ng 1993). För att beskriva rörligheten, exempelvis hur 

mycket en aktiekurs avviker från dess medelvärde, hos olika tillgångsslag kan volatilitet 

användas. En högre volatilitet innebär således att aktiekursens svängningar är kraftigare och 

en lägre volatilitet innebär att en kurs är stabil, likt en räntefond. (Engle & Ng 1993) 

 

3.1.2 Viktat dataurval 
När data samlas från en längre tidsserie kan det äldre materialet vara mindre relevant än det 

senare materialet vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. För att korrigera 

problem som detta kan medföra kan ett viktat urval användas. Det viktade urvalet ger mer 

tyngd åt vissa utvalda delar av datamaterialet, i denna studie, kan ett exempel vara att 

volatiliteten beräknas med mer tyngd åt volatiliteten från idag än volatiliteten från ett år 

tillbaka. (Chen 1998)  
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3.1.3 Normalfördelning 
I arbetet används normalfördelningskurvan för att illustrera den centrala modellen Value at 

Risk. Normalfördelning utgår från medelvärdet och har olika beräkningar av 

standardavvikelse som motsvarar olika kvantiler (Lee 1983). Med en signifikans på 95 % 

menas att 95 % av samtliga observationer faller inom två standardavvikelser från medelvärdet 

(Moore & Notz 2009, ss. 273-275).  

 

 

3.1.4 Korrelation 
Korrelation är en statistisk term som beskriver samvariation mellan två koefficienter. 

(Nationalencyklopedin, 2013) Korrelation tecknas ofta som ett linjärt samband där 

korrelationskoefficienten förklarar huruvida två faktorer korrelerar. Korrelation befinner sig 

mellan 1 och -1. Där -1 representerar en perfekt negativ korrelation och 1 representerar en 

perfekt positiv korrelation. (Nationalencyklopedin, 2013) 
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3.2 Praktisering av teori 
För att teoretisera ett komplext problem finns det, enligt Franklin (2004), tre saker som 

underlättar teoretiseringen. Minst en men gärna flera bör övervägas och genomföras. De tre 

punkter Franklin nämner är reduction, clarification samt proxy. Med reduction menas att 

problemet bör begränsas i omfattning där specifika variabler och dess relationer selekteras för 

att delta i teoretiseringen. Clarification syftar till att identifiera och definiera problemet, samt 

att mäta variablerna och dess relationer. Proxy betyder att teoretiseringen bör ta form i 

alternativa uttryck, exempelvis diagram och bilder. Detta för att illustrera problemet teoretiskt 

på enkelt och tydligt sätt för läsaren.  (Franklin 2004)  

 

Det kan vara problematiskt av flera olika skäl att det finns diverse gap mellan teori och 

praktik diskuterar Baird (2010). I artikeln The theory–practice gap skriven av Baird (2010) 

diskuteras även där praktikens högre grad av komplexitet gentemot teorin. Något som kan 

leda till svårigheter inom finansbranschen på grund av dess komplexitet.   

 

3.3 Risk 

För att öka förståelse för studiens begrepp kommer riskbegreppen att förklaras mer ingående. 

Olika risker definieras som olika risker som potentiella negativa påverkningar på koncernens 
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värde som resultat av olika framtida händelser. I riskbegreppet ingår också sannolikheten att 

den aktuella händelsen inträffar. (Swedbank 2013, ss. 37-39) 

 

3.3.1 Kreditrisk 

Respondenten hos hedgefonden beskriver att kreditrisk för ett fondbolag kan vara att det finns 

en risk i att det instrumentet som fonden investerat i inte kan fullfölja sina åtaganden. Det kan 

exemplifieras genom att en fond investerar i obligationer och emittenten sedan inte kan betala 

ränta eller det nominella beloppet. Ett annat exempel på kreditrisk är om en kredittagare inte 

kan fullgöra sina åtaganden. (Swedbank 2013, ss. 37-39) 

 

3.3.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisken är kopplat till flera olika riskfaktorer och definitionen av marknadsrisk är att 

värdet, exempelvis i en fond, förändras med anledning av förändringar i de finansiella 

marknaderna. I marknadsrisk inkluderas bland andra ränterisk, valutarisk och råvarurisk. 

(Swedbank 2013, ss. 37-39) Ett exempel är när en fond har placeringar i utländsk valuta, där 

utsätts fonden för en explicit valutarisk eftersom värdet på fondens placeringar faller när 

valutakursen faller.  

 

3.3.3 Operativ risk 

Risk för olika förluster där förlusten orsakas av den mänskliga faktorn som huvudfaktor. 

Operativ risk kan också definieras som risk för förlust där icke ändamålsenliga interna 

processer eller rutiner ligger till grund för händelsen. (Finansinspektionen, 2013a) 

 

3.3.4 Likviditetsrisk 

Finansinspektionen definierar likviditetsrisk som en risk att inte kunna infria sina 

betalningsåtaganden vid dess förfall, utan att kostnaden för att få in kapital ökar markant 

(Finansinspektionen, 2013b). Likviditetsrisk applicerat på en fond kan innebära att fondens 

tillgångar är placerade på ett sådant sätt att de är svåra att sälja till önskat pris vid önskat 

tillfälle (Funered 1994, ss. 122-124). Likviditetsrisken är svår att eliminera helt, detta 

eftersom likviditetsrisk är en konsekvens av några av de ovan nämnda risker såsom operativ 

risk och kreditrisk (Sundqvist & Wik 2012).  
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3.4 Riskidentifiering 
I en rapport från Morgan Stanley beskrivs en annan betydande risk, som utgörs av risken att 

inte veta vilken risk företaget egentligen bär (2006). De menar att om företagets 

riskbedömning inte överensstämmer med verkligheten tillkommer ännu en risk. Vidare blir 

nästa problem att bestämma hur stor risken ska vara. Där kommer de fram till: “The company 

should aim to position itself ‘at the margin’ where it is indifferent between decreasing risk 

and increasing capital […] In this event, it has achieved the optimal amount of risk.” (Morgan 

Stanley, 2006) 

 

3.5 Value at Risk 
Value at Risk började användas i full skala på 1990-talet. De som var först med att använda 

modellen var finansbolaget JP Morgan, som under många år sedan 1980-talet arbetat på en 

modell för riskhantering. 1994 släppte de en artikel som presenterade denna modell. (Value-

at-Risk, 2013) 

 

Value at Risk har två stycken huvudparametrar, det är tidsaspekten och signifikansnivån. Det 

som modellen redogör för uttrycks väl av Hull (2011): ”I am X percent certain that there will 

not be a loss of more than V dollars inte the next N days” (s. 433). Huvudsyftet är alltså att 

kunna säga med given signifikans hur stor den maximala förlusten kan förväntas bli under 

given tidsperiod.  Enligt Basel-reglementet ska bankerna räkna ut sitt 10-dagars Value at 

Risk, med en signifikansnivå på 99,9 %, och detta har därför blivit de vanligaste nivåerna på 

variablerna när de tillämpas. I praktiken finns dock oftast inte data för att estimera beteendet 

hos marknadsvariabler längre än en dag, därför räknas Value at Risk för en dag och 

multiplicerar sedan det med √N. (Hull 2011, ss. 433-436) 
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3.6 Beräkning av Value at Risk 
För att beräkna Value at Risk finns det två metoder som är vanligast förekommande, historisk 

backtesting samt modellering (Hull 2011, s. 433).  

 

För att beräkna Value at Risk med hjälp av historisk backtesting listas den dagliga 

avkastningen från en tillgång upp i ett histogram. Histogrammet liknar oftast en 

normalfördelningskurva med ett väntevärde samt två så kallades svansar. Vidare kan sedan 

angiven signifikansnivå, till exempel 99 %, användas och enkelt se vilka värden som befinner 

sig innanför samt utanför den gränsen. Modellen visar att förluster större än Value at Risk inte 

är sannolika även om de förväntas inträffa en dag av hundra vid signifikansnivå 99 %. (Hull 

2011, ss. 436-440) 

 

Det andra sättet att beräkna Value at Risk är som tidigare sagt med hjälp av modellering. För 

att kunna göra beräkningen krävs daglig volatilitet samt en t-tabell för given signifikansnivå. 

Beräkningen görs sedan lätt genom att multiplicera daglig volatilitet med totalt värde av 

tillgången som sedan gångras med 2,326 (Värde ur t-tabell för 99 % signifikans). Detta ger 

oss Value at Risk för en (1) dag. För att räkna ut till exempel 10 dagars Value at Risk som 

krävs av Basel reglerna gångras Value at Risk för en dag med √N där N=10. (Hull 2011, ss. 

441-443) 
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(Total value x daily volatility x 2,326) x √N = Value at Risk (N-days) 
(Hull. 2011, s. 441) 

 

3.7 Kritik mot Value at Risk 
I och med att modellen beräknar troligt utfall med signifikansnivåns säkerhet finns det alltid 

ett värre utfall som modellen bortser från. Detta utfall kan i vissa fall bestå av extrema 

förluster och därmed vilseleda riskbedömningen.  Denna kritik har publicerats av Szegö 

(2004) som menar på att modellen har brister i sitt sätt att mäta risk.  

 

Främst riktas kritiken mot så kallade fat tails, på svenska: tjocka svansar. Detta för att skulle 

svansen vara tjock är de potentiella förlusterna som utelämnas ur modellen större. 

 

 
 

På denna bild illustreras betydelsen av om det är en fat tail eller om grafen är normal. 

 

3.8 Sharpekvot 

För att hitta den mest effektiva portföljen går det att använda en så kallad Sharpekvot, 

konstruerad av CAPM:s skapare William F. Sharpe. Kvoten anger förhållandet mellan 

avkastning och volatilitet. Den portfölj med högst avkastning i relation till sin volatilitet 

kommer också att ha högst Sharpekvot. Måttet blir således ett sätt att mäta hur väl portföljen 

använder sin risk för att skapa avkastning. (Berk & DeMarzo 2011, ss. 350-352) Teorin om 

Sharpekvoten har sitt ursprung ur CAPM-modellen, där den portfölj med högst Sharpekvot är 
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en så kallad optimalt effektiv portfölj, detta på grund av att all risk utnyttjas för att skapa 

avkastning, det vill säga att all diversifierbar risk har diversifierats bort. Berk & DeMarzo 

2011, ss. 350-352)   

 

Sharpekvoten definieras enligt: 

 

E(Rp) –rf / SD(Rp) 

 
(Berk & DeMarzo 2011, s. 351) 

3.9 Capital Asset Pricing Model 
År 1990 vann William Sharpe Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne, mer välkänt som Nobelpriset i Ekonomi tack vare sin modell Capital Asset 

Pricing Model, CAPM. Modellen används för att beskriva relationen mellan avkastning och 

risk. (Nobel prize, 1990) 

 

Det finns tre antaganden som gäller för CAPM. Dessa är: 

• ”Investors can buy and sell all securities at competitive market prices (without 

incurring taxes or transactions cost) and borrow and lend at the risk-free interest 

rate” 

•  ”Investors hold only efficient portfolios of traded securities – portfolios that yield the 

maximum expected return for a given level of volatility.” 

• ”Investors have homogeneous expectations regarding the volatilities, correlations and 

expected returns of securities.” (Berk & DeMarzo 2011, ss. 357-358) 

 

Modellen räknar ut en så kallad Capital Market Line, CML. På y-axeln mäts expected return 

och på x-axeln mäts risk i form av antingen volatilitet eller beta (figur 7). I modellen 

framkommer att viss volatilitet inte ger någon avkastning, och kan därmed anses som 

överflödig. (Berk & DeMarzo 2011, ss. 358-363) Denna består av volatilitet som kan 

diversifieras bort utan någon ytterligare kostnad. Eftersom att risken kan minskas utan 

kostnad kommer risken inte att ge någon avkastning. Den enda risken som är rationell att bära 

är därmed marknadsrisk. (Berk & DeMarzo 2011, ss. 358-363) 
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Formeln för CML kan beräknas enligt följande:  

 

ri  = rf +β x (ERmkt – rf) 

 
Där ri = avkastning på tillgång i, rf  = riskfri ränta, ERmkr = förväntad avkastning från 

marknaden. (Sharpe 1964) 
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3.10 Kritik mot CAPM 
Fama & French (2004) riktar kritik mot CAPM:s antaganden, de menar att antagandena är 

orealistiska. I studien kommer de fram till att CAPM misslyckas med sitt syfte att estimera 

volatilitet och förväntad avkastning. I kritiken mot antagandena belyses bland annat kritik mot 

att alla investerare innehar en så kallad optimal portfölj, vilket torde vara högst osannolikt. 

Vidare kritiseras idén om att investerare endast bryr sig om medelvärdet och variansen för en 

portföljs avkastning under given period. Fama & French (2004) formulerar: ”Det är rimligt 

att investerare också bryr sig om hur deras portföljs avkastning korrelerar med arbetstagares 

inkomst och framtida investerings möjligheter”.  

 

Övrig kritik från Fama & French (2004) riktas mot det faktum att CAPM-modellen är 

uppbyggd med den optimala marknadsportföljen innehållandes endast amerikanska 

värdepapper, om investerare är rationella och har fria placeringsmöjligheter kommer de även 

överväga värdepapper i andra länder, således borde marknadsportföljen byggas upp på en mer 

internationell grund.  

 

3.11 Risker med belåning 
Wong (2009) menar att Value at Risk får en större betydelse i en belånad verksamhet i och 

med att förlusterna utanför konfidensintervallet kan bli mer kännbara för företaget om det är 

belånat. Behovet av backtesting blir därmed högre i en belånad verksamhet (Wong 2009). 
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4. Empiri 
Under empirin presenteras en sammanfattning av det som sades i intervjuerna. Intervju ett 

med det stora fondbolaget hölls den 24 april 2013 på bolagets kontor i centrala Stockholm. 

Intervju två med hedgefonden ägde rum den 23 april 2013 på fondens kontor i centrala 

Stockholm. Intervju tre med konsultbolaget tog vid den 24 april 2013 på bolagets kontor i 

centrala Stockholm. Svaren från respondenterna redovisas löpande, där ordningen på de svar 

som presenteras grundas i dess relevans för ämnet. Empirin redovisas fråga för fråga med 

syftet att underlätta jämförelser mellan respondenternas svar. Empiridelen är även en produkt 

av datareduktionen i vår analysmodell, där de mest relevanta svaren har valts ut och 

komprimerats till ett lämpligt format (figur 2).  

 

4.1 Företagens synsätt på risk 
Fondjätten svarade på frågan genom att förklara att det finns många olika risker, det 

essentiella blir ofta att förstå vilken av riskerna företaget utsätts för.  Genom att inte förstå 

risken är det också omöjligt att förstå de potentiella konsekvenserna. Efter identifieringen av 

risk blir nästa steg att kunna mäta risken. Lyckas bolaget med att mäta risken är nästa steg att 

analysera risken och genom det, i ett senare skede, dra slutsatser med informationen som 

grund. Utifrån slutsatserna blir det i nästa skede viktigt att agera på lämpligt sätt. ”Det är 

både en form av kvalitativt och kvantitativt arbete.” (Respondenten på fondjätten). 

 

Hedgefonden vars verksamhet i stor grad är kapitalbevaring och således är bolagets syn på 

risk annorlunda då deras riskprofil grundas i att inte förlora insatt kapital. Respondenten 

illustrerar bolagets syn på risk genom att visa två grafer med samma slutmål men den ena har 

en mer volatil resa till målet. För bolagets kunder är det viktigt att resan mellan start och mål 

är trygg och säker och att orealiserade förluster gör investerare mer oroliga. Något som 

hedgefonden vill förebygga genom sin syn på risk. 

 

Konsultbolaget inom riskhantering betonar att de utgår från vad som efterfrågas av kunderna, 

de styrs till stor del av lagstiftning i form av fondbestämmelser och lagen om 

investeringsfonder. Både respondenten på hedgefonden och de på konsultbolaget betonar att 

bolagens syn på risk påverkas till stor del av hur lagstiftare uppfattar risk. 
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4.2 Riskmått i respektive verksamhet 
Respondenten på fondjätten påpekar att det finns många olika typer av riskmått, där 

respektive mått har både för- och nackdelar. Han menar också att själva måtten inte är det 

enda som är centralt utan också att fråga sig varför och sedan ställa följdfrågor. De mått som 

fondjätten använder är bland annat standardavvikelse, tracking error och Value at Risk.  

 

Hedgefonden berättar att de använder Value at Risk och standardavvikelse som riskmått. 

Konsultbolaget nämner att det viktigaste riskmåttet som de använder är volatilitet i form av 

standardavvikelse men använder även Value at Risk. Både respondenten på fondjätten och de 

på konsultbolaget säger uttryckligen att de klassificerar risk i riskskalan 1-7 som finns i alla 

olika fonders informationsblad för att snabbt kunna identifiera risken hos en viss fond, även 

kallat KIID, Key Investor Information Document. 

 

4.3 Applicering av Value at Risk 
Fondjätten använder ett lika viktat Value at Risk, vilket innebär att data från idag har samma 

värde som ett år gammal data. Ett förtydligande: viktat Value at Risk kan innebära att data 

från den senare tiden har större värde än den äldre data som finns tillgänglig. De använder sig 

också av simulering av olika marknadsscenarion, för att genomföra detta simulerar de 

mängder av olika scenarion, exempelvis Monte Carlo, som resulterar i både vinster och 

förluster. Monte Carlo scenarion är när algoritmer används för att simulera matematiska 

system (Robert 1998). Vinsterna och förlusterna rangordnas därefter i storleksordning och 

något som liknar en kurva för normalfördelning skapas. Därefter beräknas Value at Risk 

oftast med 99 % signifikans med tidshorisont en dag framåt. De nämner även 95 % 

signifikansnivå. Vidare beräknas även ett så kallat relativt Value at Risk som mäter 

differensen mellan portföljen och dess referensindex eller benchmark. 

 

Hos hedgefonden är 99 % signifikansnivå standard för beräkning av Value at Risk. De 

använder dock historisk data som går tillbaka 500 dagar. I intervjun framkommer även att för 

hela fonden finns en maxgräns för dess Value at Risk som ligger på 5 %, värdet kan också 

benämnas som risklimit. Företaget backtestar inte mer än vad som anses som nödvändigt för 

att kontrollera att inga spikar i avkastningen förekommer. 
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Konsultbolaget för riskhantering, som själva inte driver fondverksamhet, utan endast 

riskkontroll, berättar att Value at Risk främst används av specialfonder och att då 365 dagars 

data och 95 % alternativt 99 % signifikansnivå är det främst förkommande. En svårighet för 

konsultbolaget när det gäller beräkning av Value at Risk är när en ny fond behöver analyseras 

utifrån Value at Risk och historisk data inte finns tillgänglig eftersom fonden inte handlats 

tillräckligt länge. 

 

4.4 Riskmåttens tillfredsställelse 
Respondenterna är i allmänhet nöjda med de riskmått som de tillämpar, även om användadet 

av riskmåtten inte är valfri på grund av legala skäl. Konsultbolaget säger i intervjun att det 

inte riktigt är upp till dem själva att bedöma huruvida de är nöjda med riskmåtten utan att det 

snarare är upp till deras kunder och lagstiftarna att avgöra hur väl måtten avspeglar 

verkligheten.  

 

Respondenten på hedgefonden påpekar att de är belägna på räntemarknaden och är således 

inte det primära syftet för de flesta måtten eftersom riskmåtten främst är framtagna för 

placeringar på aktiemarknaden. Något som gör att hedgefondens mått blir något missvisande 

när de tillämpas på räntemarknaden. Hedgefonden berättar att de skulle vilja utveckla sina 

riskmått och framför allt fondens exponeringsmått för att underlätta för investerare att ska 

förstå vad exponeringen innebär och att det skiljer sig mellan ränte- och aktiefonder. 

Fondjätten förmedlade en positivitet kring sina riskmått även om de inte fick den explicita 

frågan. 

 

4.5 Förhållningssätt till kritiken mot Value at Risk 

Respondenten på fondjätten nämner att Value at Risk-modellen bygger på en del antaganden 

och med dem följer en del nackdelar. Därför är det viktigt att observera händelser som enligt 

modellen är osannolika men som i verkligheten ändå kan inträffa, till dessa tillkommer också 

händelser som befinner sig i modellens svansar som är osannolika att inträffa i ett kortare 

scenario men på längre sikt är givna att inträffa. För att hantera dessa händelser använder sig 

fondjätten av stresstester. 
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Både hedgefonden och konsultbolaget använder också stresstester och har kompetens på 

kontoret att genomföra fylliga stresstester. Hedgefonden använder stresstester för att ha 

möjligheten att kontrollera konsekvenserna av oväntade händelser, något som respondenten 

på hedgefonden ser flera fördelar med. Respondenterna på konsultbolaget förklarar vidare att 

de tycker att stresstester fungerar som ett effektivt komplement till Value at Risk 

 

En reflektion som respondenterna på konsultbolaget belyser är en något annorlunda kritik mot 

Value at Risk, de menar att måttet går att manipulera. Value at Risk mäts vid en speciell 

tidpunkt, ofta vid årsskiftet, med detta i åtanke kan förvaltaren medvetet justera riskmåttet 

genom att justera portföljen i samband med mättillfället till ett utfall som passar situationen 

väl. De fortsätter och nämner även kritik som består i de eventuella konsekvenser som kan 

inträffa om antagandet gällande normalfördelning inte uppfylls. De menar att konsekvenserna 

skulle vara att fler resultat faller utanför beräknat Value at Risk som i sin tur skulle resultera i 

tjockare svansar. 

 

En gemensam åsikt bland samtliga respondenter är att Value at Risk har en tydlig fördel 

eftersom den är enkel att både förstå och att redovisa. Detta menar de kan väga upp mot vissa 

av de nackdelar som Value at Risk har. 

 

4.6 Sharpekvot som riskmått 
Hedgefonden framför att Sharpekvoten inte är intressant för dem att redovisa eller studera. 

Istället poängterar respondenten hos hedgefonden att fonden är en lågriskfond och kvoten är 

därefter. Fondjätten är av en annan åsikt, de anser att Sharpekvoten är ett mått som beskriver 

proportionerna mellan risk och avkastning på ett relevant sätt. Om hög avkastning är resultat 

av hög risk är avkastningen inte nödvändigtvis klassad som god, med tanke på den på risknivå 

som tagits för att nå avkastningen i positionen. Vidare beskrivs att det inte går att styra 

verksamheten efter Sharpekvoten utan snarare att kvoten är ett mått på skickligheten hos 

förvaltaren. 

 

Riskhanterarna på konsultbolaget nämner att Sharpekvoten är ett bra redskap för att användas 

i marknadsföringssyfte, en hög Sharpekvot kan fungera som effektiv marknadsföring 

gentemot nya potentiella investerare. På konsultbolaget delar de åsikten som framkom hos 
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hedgefonden, att Sharpekvoten inte är helt optimal vid fonder som har olika typer av 

riskprofil, exempelvis aktiefonder jämfört med räntefonder. 

 

 

4.7 Praktisk användning av CAPM 
Capital Asset Pricing Model, CAPM, appliceras ej strikt av någon av respondenterna. 

Respondenten på fondjätten nämner att om det skulle vara aktuellt är det upp till varje enskild 

förvaltare att göra det själv, men inte till någon fördel för riskhanteringen. Respondenterna på 

konsultbolaget är inne på samma linje som fondjätten och berättar att CAPM möjligtvis skulle 

kunna appliceras av enskilda förvaltare i marknadssyfte för att locka till sig nya investerare. 

Författarnas anmärkning är att modellen är så pass välkänd att det på så vis skulle vara något 

som nya investerare borde vara bekanta med.  

 

En annan välkänd anledning till varför inte CAPM är vanligt förekommande är att, som 

respondenten på hedgefonden förklarar, Finansinspektionen inte har som krav att den ska 

behandlas, till skillnad från Value at Risk, något som leder till att de flesta inte använder 

modellen CAPM. Ytterligare en aspekt som hedgefonden belyser är att fonden gärna vill 

jämföra sig med andra fonder för att kunna skapa en högre förståelse för investerare genom 

att använda samma modeller som konkurrenterna gör. Som tidigare diskuterats i teoriavsnittet 

kan ingen överavkastning skapas enligt CAPM-teorin, och respondenten hos hedgefonden 

menar att överavkastning är en grundpelare i fondverksamhet:  

 

”Hela idén med att vara en aktivt förvaltad fond baseras ju på att det finns möjlighet att göra 

överavkastning.” (Respondenten på hedgefonden) 

 

Respondenterna på konsultbolaget beskriver att den är svår att applicera i verkligheten och 

beskriver hörnstenen i CAPM, förväntad avkastning, som mer svårdefinierat. 

 

4.8 Belåning i verksamheten 

Den enda av respondenterna som uttryckligen förklarar att de använder sig av aktiv belåning 

är hedgefonden som dubblerar sin portfölj med belåning som metod. Fondjätten använder inte 

belåning i direkt form men respondenten nämner att det finns en möjlighet att skapa 
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belåningseffekten i fonderna genom användandet av derivatinstrument som kan ge liknande 

effekter i form av en hävstång. 

 

Konsultbolaget fick inte möjligheten att svara på huruvida de använde belåning, då de ej 

bedriver egen fondverksamhet.  
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5. Analys 
Studiens analyser har sin grund i analysmodellen som presenterades i metodavsnittet (figur 2). 

Med avsikt att uppnå studiens syfte har vi genom den tidigare utförda datareduktionen sökt 

mönster i svaren och bildat dimensioner som resulterat i denna analysdel. Dimensionerna 

utgörs av analysens olika synvinklar samt våra tolkningar av respondenternas svar, detta 

bidrar till att en diskussion skapas och således grundas material till kommande slutsatser. 

 

För att analysera skillnader och likheter mellan riskhantering i teorin och i praktiken, måste 

förståelse skapas för hur risk definieras för företag som är verksamma i finansbranschen. 

Undersökningen som genomförts har visat på att risk för de olika företagen främst kan 

illustreras med två aspekter. Respondenten på hedgefonden och på konsultbolaget menar att 

den fundamentala aspekten är lagstiftningen och dess riktlinjer. Fondjätten menar istället att 

vikten av att kunna identifiera de risker som företaget utsätts för samt att förstå dessa risker är 

den viktigaste aspekten. Utan kännedom om vilka risker en fond utsätts för är det omöjligt att 

förstå konsekvenserna som de medför, således är det också omöjligt att skydda sig mot risken. 

Detta förklarar riskidentifieringens och riskmätningens relevans för bolagen. Respondenternas 

svar ligger i linje med de teoretiska aspekter som Morgan Stanley bidrog med i sin rapport 

angående riskidentifiering och riskhantering. 

 

”The company should aim to position itself ‘at the margin’ where it is indifferent between 

decreasing risk and increasing capital… In this event, it has achieved the optimal amount of 

risk.” (Morgan Stanley, 2006) 

 

Även om citatet ovan fokuserar på belånade finansiella verksamheter och problematiken som 

berör kvoten mellan eget kapital och belåning går det, trots allt, att applicera på vår studie. 

Med ovanstående i baktanke, finns argument för att det i samtliga situationer inte är 

fördelaktigt för avkastningen, eller verksamheten i stort, att addera risk. Detta står i kontrast 

mot den omtalade modellen Capital Asset Pricing Model. Modellen förklarar att det i samtliga 

fall är optimalt för avkastningen att öka risken under förutsättning att portföljen befinner sig 

på Capital Market Line i Sharpes modell. I vår studie framkommer istället att risk inte kan 

förenklas till ett absolut tal utan snarare ska ses ur ett större perspektiv där de teoretiska 
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modellerna kan behöva anpassas för att få en praktisk användning. Respondenterna pekar 

också på komplexiteten med risk och svårigheten med att översätta teori i praktik. 

 

”CAPM är teori och sen finns det en verklighet och sen gäller det att få ihop de delarna” 

(Respondenten på fondjätten) 

 

Majoriteten av respondenterna förklarar att deras syn på risk i stor utsträckning påverkas av 

lagstiftning, både eftersom de måste rätta sig efter lagstiftningens riskmått, då den är 

tvingande, men även på grund av att samtliga inom branschen applicerar riskmåtten och synen 

på risk därför blir ett resultat av den tvingande lagstiftningen. Vidare förklarar en av 

respondenterna vikten av att kunna jämföra sig med sina konkurrenter med hjälp av just dessa 

riskmått. Detta kan illustreras med hjälp av en cirkel av beteende där en aktörs användande av 

ett mått gör att andra aktörer också tillämpar det aktuella måttet. Ett exempel är 

standardavvikelse som är lätt att applicera och lätt att förstå. Det är en stor fördel för 

småsparare och andra investerare då de inte nödvändigtvis är insatta i andra, mer 

komplicerade, riskmått. Standardavvikelse är även reglerat i lagstiftning och används av 

många oberoende aktörer för att illustrera verksamhetens risk. Även om lagstiftningen inte 

varit tvingande hade det varit komplicerat för enskilda aktörer att undvika användandet av 

standardavvikelse som riskmått på grund av den ovan nämnda cirkeln hos branschens aktörer.                     

 

Det mått som varit centralt i studien, Value at Risk, är i Basel-reglementet ett tvingande 

riskmått, vilket innebär att Value at Risk måste redovisas i viss utsträckning. De två 

signifikansnivåerna som förekommer hos respondenterna är 99 och 95 % och valet av 

signifikansnivå innebär konsekvenser. Med en signifikansnivå på 99 %, som från och med nu 

benämns som VaR99, förväntas en dag av 100 resultera i en förlust som är större än VaR99. 

Det gör att fler scenarier ryms inom konfidensintervallet medan VaR95 speglar normalfallet 

på ett mer utförligt vis. 

  

Att anpassa modellen efter syftet är därmed fundamentalt för att största möjliga nytta ska 

uppnås. Är syftet med modellen att uppskatta den största potentiella förlusten bör en högre 

signifikansnivå tillämpas, om syftet istället är att uppskatta inom vilket intervall normalfallet 

rör sig inom används med fördel den lägre signifikansnivån, VaR95. I undersökningen 

varierar svaren kring antalet historiska dagar som Value at Risk beräknas på. En längre 

tidsserie ger ett mer tillförlitligt underlag för att genomföra en så korrekt beräkning som 
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möjligt. Ett viktat urval, när data som förekommer närmare nutid får större betydelse än äldre 

historisk data i samma serie, kan vara fördelaktigt då marknadsklimaten förändras över tid 

samt i korrelation med konjunkturerna. Ett exempel är att det i kristider kan vara fördelaktigt 

om det senare insamlade datamaterialet viktas och ges större betydelse eftersom äldre data 

kan vara inaktuell och således ge en inkorrekt bild av den verkliga risken. I kristider tenderar 

de finansiella marknaderna att vara mer volatila och därmed är det ännu viktigare att estimera 

risken så nära realiteten som möjligt. En begränsning i modellens validitet som respondenten 

på fondjätten beskriver är att en längre period av lugn marknad snabbt kan ersättas av en mer 

volatil situation om en nyhet eller annan händelse inträffar. Value at Risk-modellen har då 

mätt volatiliteten på dagar som inte speglar det aktuella marknadsläget samt den kommande 

tänkta mätperioden efter att nyheten eller händelsen inträffat. 

 

Det finns en medvetenhet hos respondenterna kring den befintliga kritiken mot Value at Risk i 

form av så kallade fat tails. Den teoretiska kritiken kan på ett praktiskt plan bemötas med 

metoder, i form av stresstester, för att undersöka hur stora förlusterna faktiskt kan bli vid ett 

extremt marknadsklimat. Stresstesterna syftar till att beräkna ett tänkbart värsta utfall även om 

det inte går att estimera det absolut värsta utfallet med 100 % säkerhet. En majoritet av 

respondenterna använder stresstester som en metod för att hantera de brister som kritiker mot 

Value at Risk framhäver. Därav kan det ses som en effektiv och fördelaktig metod att hantera 

den teoretiska problematiken på en praktisk nivå. Den kritik mot Value at Risk som 

respondenten på konsultbolaget belyste under intervjutillfället i form av den möjlighet som 

finns att manipulera Value at Risk genom justeringar i portföljen vid mättillfället. Det är inte 

den mest frekvent förekommande kritiken, även om kan kritiken ses som relevant eftersom 

Value at Risk förlorar sitt syfte som mätverktyg om den aktuella portföljen inte speglar den 

portfölj som normalt innehas. 

 

Ett av modellens viktigaste antaganden är att utfallen är normalfördelade, vilket respondenten 

på konsultbolaget tog upp vid intervjutillfället. De reflekterar vidare kring konsekvenserna om 

detta antagande ej skulle vara uppfyllt, det skulle innebära att utfallen inte är samlade runt 

medelvärdet på det klassiska klockformade sättet vid en normalfördelning och detta innebär 

även att svansarna blir tjockare och potentiella förluster kan bli betydligt värre än vad 

modellen visar. 
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I studien framkommer det stora likheter mellan de teoretiska och praktiska aspekterna av 

Value at Risk. Praktiska utövare använder samma variabler som behandlas i teorin i form av 

signifikansnivå, historisk data och tidshorisont. Likheterna tar även form i den existerande 

kritiken som finns på ett både teoretiskt och praktiskt plan, då företagen insett kritiken och 

utvecklat praktiska metoder för att hantera modellens begränsningar. 

 

Value at Risk är som tidigare nämnts, lagstiftad, vilket är en av anledningarna till att den 

används. En konsekvens av att lagstiftarna har en relativt stor påverkan på riskhantering, både 

de riskmått som används men även synen på risk hos finansiella bolag, är att lagstiftarna får 

större ansvar i utformningen av de modeller och praxis eller prejudikat som ska användas i 

riskhanteringen. På senare tid har finansbranschen haft starkare påtryckningar från EU om 

skärpta krav och kontroller (Svenska Dagbladet, 2013). En reflektion som är värd att behandla 

är en frågeställning kring huruvida lagstiftningens mått och kontroller verkligen är de 

optimala för effektiv riskhantering. Även om politikerna under utskottsarbetet säkerligen 

konsulterar experter inom området, är det troligt att flertalet politiker själva har begränsade 

kunskaper om finansiell ekonomi och riskkontroll. Syftet i studien är inte att analysera 

politikernas kompetens eller om riskmåtten är korrekta. Däremot leder det vidare till en ny 

frågeställning som behandlar hur aktörerna praktiskt förhåller sig till denna problematik. 

Under intervjun med konsultbolaget framkom att deras kunder nästintill enbart frågar efter 

riskmått och riskkontroll som är tvingande enligt lag. Det är möjligt att deras kunder 

kompletterar dessa riskmått med egna framställda metoder för att hantera risk. Om så inte är 

fallet är det anmärkningsvärt att bolagen inte använder riskhantering för att skydda sin 

verksamhet utan endast för att tillfredsställa den lagstiftande parten och de mått som politiker 

funnit optimala. Möjligen är det en slump att dessa riskmått korrelerar med vad de enskilda 

aktörerna också finner optimalt. Dock är det inte orimligt att anta att aktörerna borde ha några 

egna riskmått.  Det praktiska riskhanteringsarbetet försvåras genom att det inte bara grundas i 

anpassning av teoretiska modeller utan också måste anpassas efter de lagar och förordningar 

som gäller. De praktiska svårigheterna enligt respondenten på fondjätten är att kombinera 

siffror med sunt förnuft.  

 

”Risk är komplext och det är både konst och vetenskap.”  (Respondenten på fondjätten) 
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Utifrån våra reflektioner kan det därmed finnas motstridigheter i det kvantitativt teoretiska 

arbetet som fokuserar på exakta siffror medan respondenten på fondjätten berättar att det 

praktiska arbetet består mycket i att identifiera nivåer och trender samt att föra en dialog 

mellan förvaltare och riskansvarig. Skillnader i praktisk och teoretisk riskhantering består 

således i förmågan att analysera samt reflektera över statistik, där teorin är betydligt mer 

fyrkantig än en skicklig praktisk utövare. 

 

Under de tre intervjuerna diskuterar alla respondenter Sharpekvoten ur sitt eget perspektiv, 

vilket resulterade i en rad olika infallsvinklar om eventuell användning av detta mått. En 

majoritet av respondenterna förhöll sig positiva till måttet, diskussionen under intervjun med 

fondjätten kretsar kring att avkastning är ett relativt mått och måste sättas i relation till den 

risknivå som föranlett avkastningen. Därför är Sharpekvot ett användbart mått. Det är viktigt 

att förstå att hög avkastning i samtliga fall inte behöver vara ett resultat av väl utfört arbete, 

har risken som förekommit denna höga avkastning varit större än nödvändigt kommer 

strategin att straffas i längden. Med detta sagt kan Sharpekvoten ses som ett mått på 

skicklighet hos förvaltarens förmåga att skapa avkastning till given risk. En annan aspekt av 

Sharpekvoten är dess nytta som marknadsföringsredskap, vilket påpekas av respondenterna på 

konsultbolaget. Precis som tidigare diskussion om standardavvikelse är Sharpekvoten ett 

enkelt mått att förstå därmed ökar dess nytta som marknadsföringsmedel gentemot 

konsumenter. Konsumenter kan jämföra olika Sharpekvoter, mellan olika fonder och därmed 

snabbt få en överblick hur relationen mellan risk och avkastning ser ut i fonderna. Det viktiga 

är att i jämförelsen mellan fonder vara medveten om konsekvenserna när fonderna inte har 

samma inriktning, då till exempel räntefonder i förhållande till aktiefonder har lägre volatilitet 

men också lägre avkastning. För att en aktiefond ska ha lika god Sharpekvot som en räntefond 

krävs en relativt hög avkastning för att väga upp deras högre volatilitet. Vidare bör även 

denna medvetenhet finnas i jämförelse av andra typer av fonder såsom blandfonder, där 

andelen aktier och räntepapper varierar i stor grad. Den praktiska nyttan med kvoten är främst 

i kontrollerande syfte för att få ett kvitto på hur bra avkastningen har varit i förhållande till 

den risk som har tagits. Om kvoten ej är tillfredsställande finns möjligheter för förvaltaren att 

utvärdera huruvida riskstrategin bör ändras.  

 

Även om Sharpekvoten har sitt ursprung i CAPM-teorin kan den med fördel användas 

separat, CAPM-teorin menar att den högsta Sharpekvoten som går att uppnå är den vid en 

effektiv marknadsportfölj. Vi anser att detta inte nödvändigtvis är sant dels på grund av att 
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CAPM har sina brister som vi diskuterar mer utförligt nedan och dels att Sharpekvoten går att 

applicera helt fristående från CAPM. Sharpekvoten är inte bara en teoretisk modell, till 

skillnad från CAPM är Sharpekvoten en teori som tillämpas praktiskt och faktiskt ger praktisk 

nytta till företagen. En tänkbar förklaring till detta kan vara Sharpekvotens enkelhet både att 

konstruera och redovisa. Enkelheten verkar vara en av de avgörande faktorerna för att göra 

teoretiska modeller praktisk tillämpbara, enkelheten lyftes även fram som en av Value at 

Risks stora fördelar.   

 

Undersökningen visade att ingen av våra respondenter aktivt använder CAPM i sitt dagliga 

riskarbete, vilket inte är konstigt då risk inte kan begränsas i modellen utan den syftar mer till 

att estimera optimal avkastning, ur riskkontrollsynpunkt attackerar den problemet från fel 

håll. De som möjligen skulle kunna använda CAPM är förvaltarna, de skulle med hjälp av 

CAPM kunna vara medvetna om vilken volatilitet strategin medför, men som sagt finns ingen 

möjlighet att begränsa risken med modellen. Som teoriavsnittet beskriver bygger modellen på 

flertalet antaganden, det är inte en orimlighet att dessa i praktiken inte kan uppfyllas till 

hundra procent. Mycket av den kritik som finns mot CAPM kretsar kring de antaganden som 

modellen bygger på.  

 

”The CAPM is based on many unrealistic assumptions” (Fama & French 2004) 

 

Redan i modellens första antagande brister den i koppling till verkligheten, det finns få eller 

inga alls som kan låna och låna ut till samma riskfria ränta. Alla aktörer som bedriver 

låneverksamhet har någon form av spread mellan in- och utlåning. Vidare fallerar antagandet, 

åtminstone i Sverige, att det ska vara skattefritt och utan transaktionskostnader. 

 

Nästa antagande som för Fama & French (2004) är orealistiskt är att investerare endast 

placerar i optimala portföljer. Vi finner kritiken befogad med vetskapen att cirka 1,5 miljoner 

svenskar ägde aktier 29 augusti 2012 (Statistiska Centralbyrån, 2013). Det går inte att helt 

utesluta, men det är föga troligt att alla dessa investerar i en optimal portfölj. 

 

CAPM är med ovanstående kritik i åtanke alltså inte bara en dålig modell ur 

riskkontrollsynpunkt utan den har även andra brister som gör den svår att applicera praktiskt 

på ett effektivt sätt. Samma linje är även Fama & French (2004) inne på: 
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”The version of the CAPM developed by Sharpe (1964) and Lintner (1965) has never been an 

empirical success […] The problems are serious enough to invalidate most applications of the 

CAPM.” 

 

Med den kritiska diskussionen i baktanke tillsammans med svaren från våra respondenter 

finns det flertalet goda argument för att avfärda CAPM som en praktisk tillämpbar modell. Ur 

praktisk synvinkel blir det även naturligt att avfärda CAPM då den motsäger fonders 

existensberättigande.  

 

”Hela idén med att vara en aktivt förvaltad fond baseras på att det finns möjlighet att göra 

överavkastning.” (Respondenten på hedgefonden) 

 

Skulle Capital Asset Pricing Models slutsatser stämma, att det ej är möjligt att generera 

avkastning som överstiger marknadens avkastning, finns inget syfte att bedriva 

fondverksamhet, då investerare kan få lika bra avkastning med en indexportfölj. Dock kan, 

som både respondenterna på fondjätten och konsultbolaget är inne på, förvaltare i viss mån 

använda sig av CAPM, exempelvis i marknadsföringssyfte mot investerare, eftersom att 

CAPM har en bred teoretisk förankring hos många investerare. 

 

Från ett annat perspektiv går det att argumentera för att det hade varit svårt att genomföra 

modellen utan antagandena, att de är ett nödvändigt ont för att teoretiskt förklara ett så pass 

komplext område som finansiella marknader. Som Franklin (2004) diskuterar i Problematics 

in management theory and practice, genomförs ofta tre förenklingar av verkliga problem i 

dess översättning till teorin.  Det får konsekvenser i praktiseringen av teori, eftersom teori är 

en förenkling av en komplex verklighet innebär det att vissa aspekter ur verkligheten utesluts i 

teorin. En avgörande del i teoretiseringen är reduceringen av variabler, variabler som skulle 

kunna påverka utfallet. Anledningen till reduceringen är att göra utformningen av teorin 

genomförbar. En medvetenhet om konsekvenserna kring detta bör därför finnas hos de som 

tillämpar teorin.  

 

Riskhantering är en viktig del i en obelånad verksamhet men får ännu större betydelse i en 

belånad verksamhet, vilket även är ett argument som Wong (2009) framför. Konsekvenser av 

dålig riskhantering med belånade verksamheter finns det gott om exempel på, flertalet 

finansiella firmor gick i konkurs eller blev uppköpta under finanskrisen 2008, exempelvis 
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Lehman Brothers, Bear Stearns med fler. Belåning i direkt form förekommer inte hos 

fondjätten men däremot används derivatinstrument som ger liknande positiva effekter men 

som också kan orsaka motsatta negativa konsekvenser. Hedgefonden använder däremot 

belåning och innehar en placerad volym som är dubbelt så stor som fondens värde. På grund 

av den negativa klang belåning har fått efter flertalet konkurser av belånade firmor är belåning 

ett ämne som sällan väcker positiv uppmärksamhet hos allmänheten. Därav kan det finnas 

publicitetsmässiga anledningar till att använda hävstångsprodukter snarare än belåning. 

Belåning kan dock bidra med positiva effekter om placeringarna är väl genomförda. Ur ett 

praktiskt perspektiv ställer belåning därmed högre krav på riskkontrollen, då företaget inte 

bara riskerar eget kapital utan även mer därtill. I vår undersökning med ett begränsat urval 

fanns det inga tydliga samband mellan belåning och graden av riskkontroll men i en större 

studie med ett större urval är det rimligt att anta att riskkontrollen blir mer omfattande i takt 

med att belåningsgraden ökar. Tyvärr kan vi inte dra några sådana slutsatser i denna studie. 
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6. Slutsats 
 

Inget av de tillfrågade företagen uttrycker missnöje med sina applicerade riskmått, snarare är 

de nöjda med de mått de använder. Med det sagt går det att konstatera att åtminstone dessa 

företag lyckats överföra teori till praktik. Vidare argumenteras för en lyckad tillämpning av 

teoretiska riskhanteringsmodeller mot bakgrund av att inget av företagen berättar att de 

upplevt större förluster än de modellerna indikerat. Detta tyder på en överförbarhet av 

teoretiska modeller till praktisk användande.  

 

Studien har också kommit fram till att modeller som ges stort utrymme i teorin, främst 

CAPM, kan vara svåra att tillämpa praktiskt av anledning att dess grundläggande antaganden 

inte överensstämmer med verkligheten. För att praktiskt kunna applicera teoretiska modeller 

har enkelheten i modellen varit en nyckel. De praktiskt använda riskmåtten som visat på 

enkelhet som fördel är: Value at Risk, standardavvikelse samt Sharpekvot. Anledningen till 

att enkelhetens stora betydelse är att både riskansvariga samt investerare får mycket 

information på ett koncist och överblickande sätt. Vidare visar studien att företaget har noterat 

den existerande kritiken mot Value at Risk och utvecklat sätt att hantera denna. Främst 

används stresstester för att förstå hur stora förlusterna kan bli, om de skulle överskriva Value 

at Risk. Då denna metod beskrivs i teorin och används i praktiken argumenteras för att detta 

är ett effektivt komplement till Value at Risk.   

 

Ett annat väl implementerad teoretiskt förfarande för att bedöma risknivå är Sharpkvoten. 

Denna kan inte användas för att styra verksamheten eller begränsa den risk som tagits utan 

har istället som syfte att mäta förhållandet mellan avkastningen och risken. Kvoten kan 

därmed ge ett kvitto på att den risk som används skapar god avkastning. En intressant 

fortsättning på studien skulle vara att genomföra forskning inom området i form av ett större 

urval av respondenter, även inkluderande respondenter som inte varit lika framgångsrika i sin 

riskhantering, något som skulle öka graden av generalisering på framtida studier. Annat 

perspektiv är att en respondent som haft problem med sin riskhantering kan bidra med 

jämförelse kring vilka faktorer som inte bara är framgångsrika utan också de faktorer som 

stjälper finansiella företag. En vinkel för fortsatt forskning inom området som vi också 

rekommenderar är att dels studera hur CAPM kan göras mer praktiskt användbar och dels vad 

som generellt gör teori praktisk användbar. 
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8. Appendix 
 

8.1 Mailförfrågan 

Förfrågan nedan är den som skickades till ett fondbolag, varje mailförfrågan ändrades för att 

ge en mer personlig touch. 

 

Hej (namn)! 

Hoppas allt är väl med dig. 

Vi är tre studenter från Handelshögskolan vid Örebro universitet som skriver en c-uppsats om 

riskhantering. 

 

Vi vill gärna bygga en bas för vårt arbete genom att ta hjälp av er på (företagsnamn) och er 

kompetens genom en intervju. Tidsåtgången beräknas till mellan 30 - 60 minuter, naturligtvis 

anpassar vi oss efter era önskemål. 

Det vi behöver er hjälp med är att förse oss med ett praktiskt synsätt och era tillämpningar på 

riskanalys. Vårt mål är att kunna jämföra praktik med teori. 

  

Det vi gärna hjälper till med i gengäld är att applicera vår teoretiska anknytning på er 

verksamhet och lägga fram förslag på utvecklingsmöjligheter. Detta genom att se på er 

verksamhet med nya och objektiva ögon. 

  

Vi ser fram emot ert svar.  

  

Hälsningar,  

Jakob Zetterquist, Carl-Olof Holfve och Mattias Lindeborg. 
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8.2 Intervjumatris 
Är det OK att vi använder mikrofon? 

Är det OK att vi nämner bolaget och dig vid namn i uppsatsen? 

 

 

Berätta lite kort om fonden 

 Vilka är era största klienter?  

Definiera er syn på risk. 

 

Vad använder ni för riskmått? 

Använder ni value at risk? 

 

Hur beräknar ni value at risk? 

Hur hanterar ni back testing och modellering? 

Om ni inte använder value at risk, vad använder ni istället? 

 

Vilken signifikansnivå och tidshorisont på Value at Risk använder ni? 

 

Är ni nöjda med de riskmått ni använder och nivån på dessa? 

 

Hur förhåller ni er till kritiken mot value at risk? Vad tycker ni om ”fat tails”? 

 

Hur ser ni på Sharpekvoten? Är det ett intressant nyckeltal? Speglar det fondens prestation 

väl? 

 

Använder ni CAPM? (varför inte?) 

 Är den applicerbar på verksamheten?  

 

 

I vilken utsträckning använder ni belåning? 

 Vilken risk innebär belåningen? 

 

 


