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ABSTRACT 

The global financial crisis hit hard on banking operations worldwide and the sector fell under consi-

derable scrutiny, with particular criticism directed against the banks' own trading practices. A bank 

owned by the Swedish financial corporation HQ seemed to go without serious financial damage dur-

ing the crisis. 

In 2008 Finansinspektionen began a review of HQ's activities and a number of shortcomings were 

identified. Among other things, HQ's risk management was questioned by Finansinspektionen and 

further how this potentially affected the valuation of complex financial products.  

In our paper we have chosen to highlight both national and international laws and guidelines that HQ 

used for their operations and study if HQ followed those laws and guidelines. We also want to 

present the theoretical model used by HQ for the valuation of its European options and how HQ cal-

culated their capital requirements ratio. Our purpose is to show how the valuation affected the capi-

tal requirement ratio and whether HQ followed the necessary laws and guidelines for the valuation 

of complex financial products.  

We have chosen to carry out a case study from a deductive approach. Because we did not have 

access to all empirical data regarding the case study of HQ we have been limited to test the theory 

on the official material regarding HQ.  

After compiling and reviewing the empirical data it brought to light that HQ is likely to have violated 

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. HQ has not complied 

with regulations and guidelines that are available from Finansinspektionen, which led to the option 

portfolio being overrated and market risks to be underestimated. 
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 SAMMANFATTNING 

Den globala finanskrisen slog hårt mot bankrörelser världen över och finansbranschen sattes under 

lupp med särskild kritik riktad mot bankers egen handel. I Sverige tycktes en bank, HQ, gå nästintill 

obemärkt ur krisen till en början.  

2008 startade Finansinspektionen en granskning av HQ:s verksamhet och en rad brister identifiera-

des. Bl a ifrågasatte Finansinspektionen bankens riskhantering och hur detta påverkade värderingen 

av komplexa finansiella produkter.  

Vi har i uppsatsen valt att lyfta fram såväl internationella som nationella lagar och riktlinjer som varit 

aktuella för HQ:s verksamhet och studera om HQ följt dessa lagar och riktlinjer. Vi har också valt att 

redovisa vilken teoretisk modell HQ använde sig av vid värderingen av sina europeiska optioner och 

hur HQ beräknade kapitaltäckningsgraden. Vårt syfte har varit att påvisa hur värderingen påverkade 

kapitaltäckningsgraden och huruvida HQ följde lagar och riktlinjer för värdering av komplexa finansi-

ella produkter. 

Vi har valt att genomföra en fallstudie där vi utgår från en deduktiv ansats eftersom vi har ett tydligt 

teoriprövande syfte med uppsatsen. Då vi saknat tillgång till samtligt empiriskt material gällande 

fallet HQ har vi blivit begränsade till teoriprövning utifrån det material som varit tillgängligt. 

I sammanställningen av det empiriska materialet framkom det att HQ sannolikt har överträtt lagen 

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. HQ har inte heller följt Finans-

inspektionens regler och riktlinjer som finns att tillgå, vilket lett till att optionsportföljen övervärde-

rats och marknadsrisker underskattas. 
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ORDLISTA 

Aktieoption 

Option där den underliggande tillgången är en aktie 

Amerikansk option 

Under optionens löptid kan den som innehar optionen när som helst utnyttja sin rättighet att köpa 

eller sälja den underliggande tillgången d v s begära förtidslösen 

Blanka 

Att låna aktier i syfte att sälja dem och sedan köpa tillbaka dem till ett lägre pris 

Delta 

Mäter en options känslighet för priset i den underliggande tillgången 

Derivatinstrument  

Samlingsnamnet på värdepapper som får sitt värde bestämt av en annan underliggande tillgång 

Europeisk option 

Ger den som innehar optionen rätten att köpa eller sälja den underliggande tillgången på optionens 

slutdag 

FFFS 

Finansinspektionens författningssamling 

Gamma 

Mäter deltas känslighet för ändringar i priset i den underliggande tillgången 

Hedge 

En handlarstrategi som handlar om att skydda sin portfölj t ex att utnyttja olika typer av derivatin-

strument som ska skydda porföljen mot prisfall d v s om aktierna i portföljen minskar i värde så faller 

inte det totala portföljvärdet 

IAS 

International Accounting Standard 

IAS 39 

International Accounting Standard - Finansiella instrument, Redovisning och värdering 

Indexoption 

En option som har ett index som underliggande värde 

Köpoption  
Den som innehar en köpoption har rättigheten att köpa den underliggande tillgången till ett förutbe-

stämt pris 
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Löptid 

Tiden som optionen finns i marknaden 

Lösen 

Den som innehar optionen använder sin rätt att sälja eller köpa den underliggande tillgången 

Lösendag 

Sista dagen som optionen kan användas. Utnyttjas inte optionen före eller på lösendag blir optionen 

värdelös 

Lösenpris  

Priset som innehavaren av optionen får köpa eller sälja den underliggande tillgången för 

OTC (over the counter) 

”Handel över disk” innebär handel med icke standardiserade produkter. Kan vara derivatinstrument 

eller aktier 

Riskfria räntan 

Räntan på statsskuldväxlar   

Underliggande tillgång 

Den tillgång som optionen avser t ex aktier, andelar i indexfond eller obligationer. Det kan också vara 

råvaror   

ÅRL  
Årsredovisningslagen 

Övervärdering 

Ration mellan implicit och historisk volatilitet för det aktuella instrumentet  
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1. INLEDNING 

I inledningen redogörs för bakgrunden till studien och en problemdiskussion utifrån bakgrunden. Vi-

dare presenteras uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 
 

”Tradingen, det vill säga egen handel med derivat och andra finansiella instrument, var 

länge en ytterst lönsam affär för HQ och våra aktieägare, men har på sistone haft en allt 

annat än lyckosam utveckling. Ärligt talat så har det blivit en "skitaffär". Vi ser inte heller 

något ljus i tunneln och väljer därför att sätta punkt för verksamheten.”  

Mats Qviberg styrelseordförande, HQ AB 27 maj, 20101 

Hösten 2008 ansökte Lehman Brothers om konkurs och banker världen över bekände placeringar 

innehållande s k subprimelån, d v s lån som erbjudits kunder med lägre krav på säkerheter som kre-

ditinstitutioner och banker oftast kräver. När sedan flertalet privatkunder drabbades av betalnings-

svårigheter och inte kunde betala tillbaka sina lån drabbades kreditinstituten av stora kreditförluster 

och finansiella problem. De ursprungliga subprimelånen spreds vidare i det finansiella systemet, via 

nya finansiella instrument till en mängd olika aktörer världen över. Detta skapade en förtroendekris i 

det finansiella systemet, där investerare hade förlorat kontrollen på vilka aktörer som satt på ompa-

keterade subprimelån. Bankerna och investerarna hade förlitat sig på den s k ratingen på instrumen-

ten som ges från kreditinstituten. Den finansiella krisen började när den amerikanska investment-

banken Bear Stearns två största hedgefonder drabbades av stora förluster från subprimelån. De fi-

nansiärer som lånat ut pengar till Bear Stearns hedgefonder ville nu dra sig ur, vilket tvingade fon-

derna att sälja ut sina tillgångar. Snart kollapsade fonderna med följderna att ratinginstituten sänkte 

ratingen på alla instrument kopplade till subprimelånen och det blev nästan omöjligt att sälja lånen 

vidare. Förtroendekrisen djupnade och gjorde banker ovilliga att låna ut till varandra. Stora nedskriv-

ningar gjordes för förlorade subprimelån, en likviditetskris uppdagades och den finansiella krisen var 

ett globalt faktum (Bergström, 2009).   

HQ:s handel hade gått med vinst 50 kvartal i sträck fram till år 2007. På den svenska marknaden fick 

investmentbanken Carnegie problem med sin optionsportfölj som visade sig vara övervärderad. Det-

ta var inte bra för HQ eftersom Carnegie ofta varit HQ:s motpart vid egen handel. HQ köpte dessut-

om en stor del av Lehman Brothers svenska positioner när dessa gick omkull i september 2008 vilket 

gjorde att HQ nu satt på hela 40 procent av den svenska egenhandeln (Forsberg, 2010). 

                                                           
1 Citatet är hämtat ur ett öppet brev från Mats Qviberg, en av grundarna till HQ AB som den 28 augusti 2010 

miste sitt tillstånd att bedriva såväl bank som värdepappersrörelse. HQ likviderades den 30 augusti 2010 (Fi-

nansinspektionen, Pressmeddelande 2010-08-28). 



 
 
Bjurström & Nordin  Sida 9 av 45 
 

Banker världen över sattes under lupp och särskild kritik riktades mot bankers egen handel, s k  tra-

dingverksamhet, och den bankkultur som premierar anställda som kan betecknas som högrisktagare 

med mycket att vinna i olika bonussystem, men med bl a bankkunders privata pengar som insats.  

I januari 2008 släppte Finansinspektionen (FI) en undersökningspromemoria där åtta svenska banker 

utvärderades utifrån sin handel med s k komplexa produkter med fokus på hantering och värdering 

av riskerna. FI:s slutsats var att bankerna hanterade ”svårvärderade produkter på ett i stort sett bra 

sätt” (Finansinspektionen, 2008:03).  

FI lyfte ett par frågeställningar och varningens ord i undersökningspromemorian för komplexa pro-

dukter i HQ. FI var tveksam till om banken hade tillräckligt med resurser för en frekvent, oberoende 

värdering av optionsportföljen. Ett flertal av HQ:s dokument och policys gällande regler och befogen-

heter kring riskhantering var antingen inte fastställda eller inte uppdaterade vid FI:s undersökning. 

HQ ansågs inte ha riskmått förenade med best practice, och FI lyfte kritik mot att tradingen själva 

analyserade riskerna istället för att riskanalyser utfördes av en oberoende riskenhet samt att värde-

ringen av komplexa produkter endast utfördes en gång per månad, när FI:s regler förespråkar en 

gång per dag. Vidare anmärktes på att HQ inte utförde stresstester, den bristfälliga informationen till 

styrelsen samt att internrevisionen ej är oberoende (ibid.).  

I maj 2010 lyfte styrelseledamoten tillika ekonomen Catharina Lagerstam frågan om omvärdering av 

HQ:s optionsportfölj efter att med en överslagsberäkning funnit att optionsportföljen syntes vara 

övervärderad med ca 850 mkr. Övrig styrelse avslog dock förslaget om omvärdering och efter att som 

enda ledamot reserverat sig mot beslutet avgick Catharina Lagerstam efter bara ett par månader i 

HQ:s styrelse. Styrelsens ordförande Mats Qviberg förklarade incidenten genom att anmärka på La-

gerstams svaga nerver, ett uttalande Qviberg senare tog tillbaka (svd.se, 2010-08-30).  

I maj 2010 tillsattes en uppföljande utredning av FI, som fann att flera av bristerna i HQ:s trading-

verksamhet inte har åtgärdats sedan kritiken lyftes 2008. FI menade att HQ hade dolt information om 

sin kapitalsituation, och att tradingportföljen övervärderats sedan 2008. Dessutom fann utredningen 

att HQ inte säkerställt internrevisionens oberoende, samt att riskhanteringen har brustit i såväl re-

surser som kompetens ända upp på ledningsnivå (Finansinspektionen, 2010-7854). 

Den 28 augusti 2010 återkallade FI HQ:s tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och två dagar sena-

re tvångslikviderades HQ (Finansinspektionen, Pressmeddelande 2010-08-28). Beslutet motiverades 

med allvarliga brister i hanteringen av tradingportföljen, framförallt gällande ett stort risktagande 

som inte hanterats enligt gällande lagstiftning. FI menade att värderingen av tradingportföljen konti-

nuerligt följt en teknik som lett till en ständig övervärdering jämfört med marknadsvärden (Finansin-

spektionen, 2010-7854). HQ ansåg sällan att det fanns ett lämpligt marknadsvärde för sina optioner, 

och detta skulle ha varit anledningen till att tradingen värderat tradingportföljen med hjälp av teore-

tiska modeller (Forsberg, 2010). 

Enligt Ekobrottsmyndigheten (EBM) fanns det av FI:s utredning anledning att misstänka ekonomisk 

brottslighet och den 3 september 2010 inleddes en förundersökning mot HQ. Bland annat pekade 

EBM på övervärderingen av tradingportföljens värde som grund för oriktiga ekonomiska resultat. 

EBM rubricerade förundersökningen som misstanke om grovt bokföringsbrott samt misstanke om 

svindleri (Ekobrottsmyndigheten, Pressmeddelande 2010-09-03).  
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Efterdyningarna av finanskrisen har lett till regleringar för bankrörelsen i USA och i juli skrev presi-

dent Obama under H.R. 4173, eller som den kallas ”The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consu-

mer Protection Act”. Den nya lagstiftningen är omfattande, och syftar inom tradingverksamhet till att 

reglera OTC (over the counter) marknaden för derivat. Detta ska göras genom bl a ökad transparens, 

regleringar gentemot finansiella rådgivare och ökade krav på information från banker som sysslar 

med tradingverksamhet (The Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2009, 2009). Även 

inom EU har ett nytt regelverk tagits fram med förslag på bl a strängare kapitalkrav för egenhandel 

(europa.eu, 2010). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Egenhandel med derivat och andra finansiella instrument har under en period varit hårt kritiserade. 

Dels utifrån godtyckligheten som präglar värdering av komplexa finansiella produkter, dels på grund 

av den riskkultur som tradingen kräver (Forsberg, 2010). Catharina Lagerstam satt i Carnegies styrel-

se 2007-2008 när tradingförluster på närmare 700 MSEK uppdagades och det kan tyckas anmärk-

ningsvärt att hennes erfarenheter från Carnegie inte togs till vara, utan att hennes varningar avfär-

dades som resultat av svaga nerver (svd.se, 2010-08-30). 

Vidare har styrelsen för HQ ignorerat FI:s rekommendationer och varningar, gällande bl a stresstes-

ter, revision och bristande rapportering mellan HQ:s verkställande ledning och styrelse. FI innehar en 

viktig roll som kontrollfunktion för svensk bankrörelse, men i fallet HQ verkar det ha rått en osäker-

het kring ansvarsområden och otydlighet i vad som krävdes av banken efter den första utredningen 

från 2007 (E24.se, 2010-09-11). Ett flertal brister i HQ:s handel med komplexa produkter lyftes av FI 

redan i undersökningspromemorian från 2008 och det går att diskutera huruvida en mer kontinuerlig 

uppföljning av dessa brister hade kunnat bidra till att minska skadan för HQ. Efter att en ytterligare 

utredning tillsatts i maj 2010, var det för sent för åtgärder, och FI såg ingen annan lösning än att åter-

kalla tillståndet för HQ att bedriva bankrörelse och värdepappershandel (Finansinspektionen, 2010-

7854).  

Ansvarsfrågan är i skrivande stund ännu outredd och flera parallella anklagelser och brottsutredning-

ar pågår. Svensk aktiebolagsstiftning är dock tydlig med att ansvar för organisation och förvaltning 

ytterst ligger på styrelsen (Aktiebolagslag 2005:551, 2009). Även detta går att knyta an till FI:s under-

sökningspromemoria som lyfte bristfällig information till styrelsen som en allvarlig brist redan 2008, 

och som i den uppföljande utredningen 2010, gällande HQ:s tradingverksamhet, konstaterar att ”sty-

relsen brustit i sitt ansvar att säkerställa att bankens riskavdelning haft den bemanning, kompetens 

och det oberoende som krävts för att hantera och kontrollera verksamhetens risker” (Finansinspek-

tionen, 2010-7854). 

FI lutar sig mot såväl internationella som nationella lagar och riktlinjer för trading, utöver EU-

lagstiftning bl a Basel II och även FI:s egna regelverk. Det kan tyckas att kraven på egenhandeln torde 

räcka, men HQ:s likvidation är ett tydligt bevis på att även de tuffaste lagar och regler kan förbises. 

Huruvida finansiella magplask såsom händelserna på HQ beror på bristande kontroll eller begränsad 

insyn kan diskuteras, och i uppsatsen kommer vi lyfta regelverken och riktlinjerna, som var aktuella 

för HQ:s tradingverksamhet. 
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Qvibergs uttalande i det öppna brevet ovan om handeln som en länge lönsam affär är ett uttalande 

som förutsätter att den nu kritiserade värderingen av optionsportföljen vid olika tidpunkter varit 

riktig. I uppsatsen redogör vi för värderingsmetoden för HQ:s europeiska optioner för att försöka 

skapa ytterligare förståelse för händelserna i HQ. 

I efterhand kan det tyckas enkelt att kritisera HQ:s värderingsmetoder och avfärda dessa som alltför 

teoretiska och verklighetsfrånvända, men hur kommer det sig då att teorierna praktiserades och 

godkändes av några av Sveriges mest respekterade aktörer på finansmarknaden? I september 2010 

pekade inblandade åt olika håll för att finna en syndabock. Ekobrottsmyndigheten startade en förun-

dersökning mot HQ. Samtidigt anmälde moderbolaget HQ sin förra tradingchef till Ekobrottsmyndig-

heten och FI beskyllde HQ:s revisor för att agerat med ”svag integritet” (dn.se, 2010-09-23).  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Vi vill studera hur HQ:s hantering av optionsportföljen avvek mot branschens rekommenderade rikt-

linjer om värdering av komplexa finansiella produkter samt undersöka relationen mellan optionsvär-

dering och riskhantering.  

FORSKARFRÅGOR 

Hur värderade HQ sina europeiska optioner?  

Hur beräknade HQ kapitaltäckningsgraden? 

Utfördes optionsvärderingen och riskhanteringen enligt gällande lagar och regler? 

1.4 SYFTE 
Syftet med studien av HQ:s hantering av optionsportföljen är att redovisa HQ:s värderingsmodell för 

europeiska optioner samt påvisa hur värderingen påverkade kapitaltäckningsgraden. Slutligen vill vi 

undersöka huruvida hanteringen följde lagar och riktlinjer för värdering och riskhantering av kom-

plexa finansiella produkter.  

1.5 AVGRÄNSNING 
I den teoretiska referensramen begränsar vi oss till Black & Scholes optionsvärderingsmodell och 

riskhantering utifrån rådande lagstiftning och branschpraxis. Avgränsningen har skett baserat på teo-

rierna och lagarnas relevans för problemformuleringen. Vi kommer inte att fördjupa oss i värde-

ringsmodellerna binomial och Geske, vilka HQ använde sig av för amerikanska köp- respektive säljop-

tioner.  

Delar av materialet gällande derivaten är sekretessbelagt och för att skapa en bredare förståelse för 

hur den teoretiska värderingen påverkade HQ:s resultat har vi valt att redogöra för kapitaltäcknings-

graden. Komplexa finansiella produkter innefattar instrument som saknar marknadsvärde eller där 

marknadsvärdet ansetts missvisande och värderingen istället gjorts med hjälp av teoretiska modeller.  
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I kapitlet redogörs för metod och tillvägagångssätt, vilka använts för att på ett vetenskapligt sätt 

planera och genomföra studien. 

2.1 VAL AV METOD 
Det finns ett antal strategiska och metodologiska frågor som forskare bör ta hänsyn till innan forsk-

ningen påbörjas. Enligt Denscombe (2000) kan olika strategier ligga nära varandra i utformning och 

karaktär. Även om olika metodologiska angreppssätt är nära besläktade är det dock viktigt för forska-

ren att tydliggöra och motivera för strategin som används, och därmed redogöra för tillvägagångssät-

tet. Enligt Denscombe (2000) kan i synnerhet karaktäristika för fallstudier återfinnas i andra metodo-

logiska ansatser, och nedan redogörs vidare för utformningen av vår fallstudie av HQ.   

Att använda mer än en metod vid forskningen kan undergräva osäkerhet vid forskningen gällande 

resultat och validitet. Dessutom bör forskaren anta en hållning att det existerar flera parallella san-

ningar, i synnerhet inom samhällsforskningen. Denscombe (2000) menar att dessa riktlinjer är särskilt 

viktiga för projektforskare eller noviser inom forskning.  

Val av metod brukar delas in i kvantitativ och kvalitativ metod, vilka redogörs för närmare nedan. 

Dock menar Denscombe (2000) att det inom samhällsforskning inte alltid går att särskilja mellan des-

sa beroende på att den ena metoden inte utesluter den andra, samt att definitionen av dessa bygger 

på skillnader i behandling av data snarare än metodologiskt tillvägagångssätt.  

Avståndet och den ibland förenklade dikotomin mellan kvantitativ och kvalitativ metod är något vi 

tagit hänsyn till i val av metod, och huvudsakligen kommer en kvalitativ metod användas. Men som 

framgår i metodavsnittet kommer vi i vissa avseenden inte kunna isolera användningen av den ena 

eller den andra. 

2.1.1 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD 
Kvantitativ forskning utgår huvudsakligen från en deduktiv, teoriprövande ansats. Kvantitativ forsk-

ning fokuserar förutom på mätbara data och resultat även på kausalitet, vilket innebär att forskning-

en ofta redogör för bakomliggande orsaker till en händelse eller ett beteende. Kvantitativ forskning 

kännetecknas även av viljan att generalisera genom representativa urval samt replikation i betydel-

sen att minimera forskarens inflytande över forskningen (Bryman & Bell, 2005). 

Enligt Denscombe (2000) tenderar kvantitativ metod associeras med forskning som är storskalig, 

fokuserad på analys av siffror och kvantitativ data och neutralitet.  

Kritiken mot kvantitativ forskning tenderar att fokusera på forskningens ovilja att skilja på mänskliga 

och sociala institutioner (samhällsforskning) och naturvetenskapliga fenomen (Bryman & Bell, 2005). 

Kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod genom att forskaren ofta antar en induktiv ansats, 

snarare än en deduktiv, vilket innebär en teorigenererande ansats snarare än prövning av teori (Bry-

man & Bell, 2005).  
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Vidare bygger kvalitativ metod på data som är insamlat genom en process som präglas av subjektivi-

tet och tolkning, beroende på att forskarens egen perception inte helt kan uteslutas ur kvantitativ 

datainsamling (Denscombe, 2000).  

Kvalitativ forskning kan kritiseras för sin subjektiva natur, genom sin ofta öppna ansats och efterkon-

struerande metoder. Det finns även svårigheter med att replikera en kvalitativ studie eller undersök-

ning. Hur en kvalitativ studie kan redogöra för trovärdigheten, diskuteras längre ner i kapitlet (Bry-

man & Bell, 2005).    

Vi kommer främst använda oss av en kvalitativ metod i uppsatsen, baserat på att mycket av de data 

som används är sekundär, och från ett antal olika källor. Vi kan dock inte utesluta vissa kvantitativa 

metoder, då vi kommer att redogöra för Black & Scholes gällande värdering av komplexa produkter 

samt att vi i uppsatsen redogör för nyckeltalet kapitaltäckningsgrad, vidare prövar vi HQ:s riskhanter-

ing mot gällande lagar och regler för hantering av komplexa finansiella produkter. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är t ex distans till forskningen, strukturerade miljöer och data samt teoriprövning typiska 

karaktärsdrag för kvantitativ forskning.   

2.1.2 FALLSTUDIE 
En fallstudie är enligt Patel och Davidson (2003) en undersökning på en mindre avgränsad grupp. I 

den här uppsatsen är ”fallet” en situation inom en specifik organisation, där situationen som under-

söks är värdering av optionsportföljen inom organisationen HQ.  

Fallstudien kännetecknas av att utgångspunkten för studien är en (1) undersökningsenhet, men med 

målsättningen att exemplifiera eller generalisera ett fenomen. Genom att studera enbart ett specifikt 

fall, kan förklarande detaljer uppenbara sig som hade förbisetts i en undersökning med flera under-

sökningsenheter. En fallstudie underlättar således en djupgående studie, och kombinerat med ett 

induktivt/öppet angreppssätt kan forskaren fördjupa sig i detaljer. Vidare kan fallstudien i och med 

fokus på relationer och processer förklara varför särskilda resultat uppstår (Denscombe, 2000).  

Fallstudiens design är med sin specifika natur lätt att förknippa med kvalitativ metod, men att vara 

öppen för flera metodologiska angrepp är viktigt vid fallstudier då det är studieobjektet som ska stå i 

fokus (Bryman & Bell, 2005). Att fallstudien inte begränsas av ett visst metodologiskt angreppssätt är 

enligt Denscombe (2000) en anledning till att den är bra att använda i samhällsforskning. 

I valet av undersökningsenhet kan forskaren ta hänsyn till om enheten är typisk, avvikande eller teo-

riprövande (Denscombe, 2000). I uppsatsen har vi valt HQ främst som en teoriprövande undersök-

ningsenhet, men även för att HQ är till viss del avvikande från normen baserat på de katastrofala 

följder som blev av tradingens teoretiska värdering av komplexa finansiella instrument. 

Ett av karaktärsdragen för fallstudier är att den generaliserar forskningen. Forskningen måste därför 

försvaras av ett antal grundantaganden om huruvida fallet är representativt och framför allt att re-

sultaten oavsett fallets representativa kvaliteter är unika för just detta fall. Även om dessa försvar är 

riktiga finns det vissa egenskaper hos fallstudien som försvarar att den används. För även om resulta-

ten och fallen är unika så kan de ses som exempel, vilka ingår i ett bredare sammanhang. För att 

forskningen ska kunna användas i vidare forskning ställs därmed krav på att forskningen är detaljrik 

om det specifika fallets förutsättningar och resultat (Denscombe, 2000).  
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En fallstudie är särskild fördelaktig i småskalig, teoriprövande forskning och den stödjer att olika ty-

per av datakällor används. Några nackdelar med fallstudier är trovärdighet i att generalisera forsk-

ningen, användningen av mjuk data och tillgängligheten till undersökningsenheten i form av tillträde 

till dokumentation och miljöer (Denscombe, 2000). 

Ett avsevärt metodologiskt problem för vår uppsats lyfts av Denscombe ovan, nämligen tillgänglighe-

ten till vår undersökningsenhet HQ. HQ likviderades innan material och data till uppsatsen hade bör-

jat samlas in. Mycket av materialet gällande HQ har sekretessbelagts gällande främst information om 

optionsportföljen och underliggande instrument. Detta har gjort att vi enbart kan analysera värde-

ringen av optionsportföljen med hjälp av andrahandsinformation, men för att bredda förståelsen för 

vad en övervärdering leder till redogör vi för fler perspektiv som regelverken för kredit- och värde-

pappersinstitut tar hänsyn till i form av kapitaltäckningsgrad. 

2.1.3 INDUKTIV OCH DEDUKTIV FORSKNING 
Induktiv och deduktiv teori förklara olika relationer mellan teori och praktik. Den deduktiva proces-

sen utgår från teorin medan induktiv process utgår från praktik. Deduktiv eller induktiv ansats beror 

ofta på övriga metodologiska angreppssätt och kan förklaras genom en enkel sambandskedja:  

Deduktion  Teori → PrakPk 

Induktion Praktik → Teori 

Förhållandet mellan deduktion och induktion bör ses som metodologiska tendenser, snarare än stra-

tegier oberoende av varandra (Bryman & Bell, 2005). 

I uppsatsen utgår vi från en deduktiv ansats, eftersom vi har ett tydlig teoriprövande syfte med un-

dersökningen. Eftersom vi inte har tillgång till samtligt material gällande fallet HQ, är vi begränsade 

till teoriprövning utifrån det material vi har att studera. Att söka ut teorier när inte tillgängligheten till 

studieobjektet är fullständigt skulle säkerligen kunna begränsa tillförlitligheten på resultat och slut-

satser.   

2.2 SKRIFTLIGA KÄLLOR 
Skriftliga källor kan fungera både som en introduktion till forskningsfrågan och som en väsentlig 

grund för forskningen, d v s att skriftliga källor studeras som källor för information. Skriftliga källor 

kan vara böcker, tidskrifter, webbplatser, dagstidningar m fl. Beroende på skriftlig källa finns svaghe-

ter med att använda dessa som grund för forskningen eftersom syftet med skriften kan skilja sig från 

forskningen samt sakkunskaper och autencitet kan ifrågasättas för att nämna några. Tillgängligheten 

till skriftliga källor är dock ett starkt argument för att använda dessa, i synnerhet om tiden för forsk-

ningen är begränsad (Denscombe, 2000).  

Viktiga källor för datainsamling kommer i uppsatsen vara tidskrifter och tidningar. Anledningarna till 

detta är främst att fallet HQ är färskt, och tidigare referensmaterial som producerats för värdering av 

komplexa finansiella produkter kan sakna aspekter av relevans för studien av HQ, som kan vara vikti-

ga för en rättvisande forskning.  
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Bryman och Bell (2005) lyfter upp tidningar och tidskrifter som exempel på skriftliga källor som inte 

skapats i ett vetenskapligt syfte, och som därmed inte alltid är av fullständig relevans vid företags-

ekonomisk forskning. Vidare diskuteras fyra kriterier vid användandet av den här typen av skriftliga 

källor. Autencitet, d v s en kontroll av att data är äkta och tydlig i sin natur. Trovärdighet innebär en 

granskning av källmaterialets fakta, representativitet kontrollerar att data är typisk för sitt slag och 

därmed generaliserbar. Det sista kriteriet handlar om att materialet ska vara lättförståeligt med en 

tydlig meningsfullhet. Dokument från organisationer kan, som i fallet HQ, vara svårt att få tillgång till. 

Därmed, menar Bryman och Bell (2005) att forskaren kan vara tvungen att förlita sig till offentligt 

lättillgängligt material.  

2. 3 DATAINSAMLING 

2.3.1 PRIMÄRDATA OCH SEKUNDÄRDATA 
I insamling av data och källmaterial är det viktigt att skilja på om informationen är primär eller se-

kundär. Enligt Patel och Davidson (2003) ligger skillnaden i huruvida informationen eller data kom-

mer direkt från en källa (primär) eller om den passerat annan media på vägen till forskaren.  

För att förklara situationen kring HQ har vi använt flertalet sekundärkällor i form av främst nyhetsar-

tiklar. HQ är ett pågående fall, och därför saknas djupare analyser av händelseförloppet. Sekundär-

källorna har dock använts i syfte att bygga en större förståelse för händelserna kring HQ och inte för 

att besvara frågeställningen om egenhandelns värderingsteorier och kapitaltäckningsgrad.  

2.3.2 SEKUNDÄRANALYS 
Sekundäranalys innebär fokus på data insamlad för andra ändamål än studien, och kan avse såväl 

kvantitativ som kvalitativ data. Sekundäranalyser är resurssparande, och således fördelaktiga vid 

mindre undersökningar där t ex tiden för insamling av data är begränsad. Några fördelar med använ-

dandet av sekundäranalys är att data av hög kvalitet kan användas, och fördjupad analys av den-

samma kan göras trots tidsbegränsningar i forskningen. Vid användandet av sekundäranalyser bör 

användaren vara medveten om begränsningar såsom god kännedom om materialet och bristande 

kontroll vid missvisande data. Sekundäranalys av kvalitativ data kan vidare innebära problematik att 

förstå sociala kontexter av innehållet (Bryman & Bell, 2005).  

I fallet HQ kommer främst sekundäranalyser användas, eftersom HQ är under utredning med begrän-

sad åtkomst till viss primärdata som kommer att behövas för att besvara problemformuleringen.   

2.4 KRITERIER FÖR FÖRETAGSEKONOMISK FORSKNING 
Det kan verka problematiskt att bedöma kriterier för företagsekonomisk forskning, när forskaren 

använder en kvalitativ metod då själva definitionen av validitet ofta är att bedöma kvantiteter och 

mätning. Bryman och Bell (2005) diskuterar alternativa kriterier för att bedöma kvalitativa studiers 

validitet, reliabilitet och objektivitet, vilka ska hjälpa läsare att bedöma trovärdigheten i studien. Till-

förlitlighet, vilket forskaren kan säkerställa genom att redogöra för att studien är utförd enligt gällan-

de regler eller kontinuerlig återrapportering till studiens subjekt. Överförbarhet istället för replikering 

genom s k ”thick descriptions”, vilket innebär djupa och detaljrika beskrivningar av studiemiljön. På-
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litlighet kan forskaren uppnå genom att tydligt anta en granskande roll, och gärna ta hjälp av kollegor 

för att utvärdera sin roll. ”Möjlighet att styrka och konfirmera” gör forskaren i en kvalitativ studie 

genom att noga redogöra för att val och handlingar skett i god tro, utan att forskaren färgats av mil-

jön han eller hon studerar (Bryman & Bell, 2005). 

2.4.1 RELIABILITET/TILLFÖRLITLIGHET 
Huruvida forskningen är tillförlitlig beror på om resultat och slutsats förblir oförändrat om någon 

annan skulle genomföra undersökningen. Utifrån en kvantitativ ansats är detta relativt enkelt att 

pröva, genom att förutsättningarna för forskningen ofta är tydliga. Kvalitativ forskning hanterar detta 

genom att föra ett utförligt resonemang kring forskningens syfte, genomförande och beslut (Dens-

combe, 2000).  

Med hänsyn till vår begränsade tillgång till primärdata samt fullständig information kring fallet HQ, 

redogör vi noga i uppsatsen för vilka data vi har tillgång till. Analys och slutsats är sedan gjord utifrån 

tillgänglig data, medan diskussionen redogör för ett djupare resonemang kring HQ utifrån vår egen 

perception och förståelse som vuxit fram för HQ under arbetets gång.    

2.4.2 VALIDITET/TROVÄRDIGHET 
Validitet innebär att forskaren säkerställer att indikatorer eller teorier som tas fram för att stödja 

forskningen, är relevanta för undersökningen och problemformuleringen (Patel & Davidson, 2003). 

Denscombe (2000) redogör för ett antal frågor som kan hjälpa forskaren att kontrollera trovärdighe-

ten. Bl a bör slutsatserna inte förenklas, utan ta hänsyn till komplexiteten i forskningen, forskarens 

egna influenser bör erkännas och alternativa förklaringar till slutsatsen lyftas fram.  

Validiteten för studien av HQ är relativt låg med hänsyn till komplexiteten kring fallet, samt vår be-

gränsade tillgång till material. Med hänsyn till detta bör studien ses som en generell redogörelse för 

händelserna i HQ, och fördjupade studier bör genomföras för att ytterligare förklara incidenterna.  
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3. REFERENSRAM 

I referensramen redogörs för gällande lagar, riktlinjer och allmänna råd, vilka är relevanta för uppsat-

sens syfte. Referensramen tar även upp teorier för värdering av optioner och riskhantering. 

3.1 LAGAR OCH RIKTLINJER 

3.1.1 BASEL II 
Basel II är ett europeiskt regelverk för riskhantering och kapitaltäckning, som syftar till att säkra in-

ternationella överenskommelser för att säkra ett stabilt bankväsende. Basel II är utvecklat av Bank of 

International Settlements (BIS) och deras särskilda Basel Committee, och ett Basel III är under utveck-

ling (bis.org, 2010). 

Det övergripande målet med Basel II är att med hjälp av de nya kapitaltäckningsreglerna att främja 

ett sunt och ett säkert finansiellt system, men även uppmuntra bankerna att införa mera sofistikera-

de och riskkänsliga mätmetoder vid hantering av sina risker (Finansinspektionen, 2006:6).  

Basel II är strukturerat under följande tre pelare och dessa tre pelare behandlar alla kapitaltäcknings-

kraven.   

GRUNDLÄGGANDE KAPITALKRAV (PELARE 1) 

Enligt pelare 1 ska ett företag vid varje given tidpunkt ha en kapitalbas som minst motsvarar summan 

av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Detta finns att återfinna i lagen 

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd FFFS 2007:1 (Finansinspektionen, FFFS 2007:1). 

Kapitaltäckningsreglerna innehåller två metoder för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk, scha-

blonmetoden och intern riskklassificeringsmetod (fi.se, 2010-12-29). Schablonmetoden innehåller 

femton förelagda exponeringsklasser och varje exponeringsklass innehåller olika riskvikter som i sin 

tur baseras på motpartens rating. Från detta skapas en skala med riskvikter från 0 – 150 %.  Företa-

gen ska dela upp sina exponeringar mot varje exponeringsklass och kan därefter beräkna riskerna 

mot varje motpart (Elinderson, 2007). Företaget kan också ansöka om att använda en intern riskklas-

sificeringsmetod och genom denna kalkylera kapitalkravet för kreditrisk (fi.se, 2010-12-29).    

Operativ risk innefattar risk för förlust som beror på misslyckade processer såsom mänskliga fel, sy-

stemfel eller externa händelser (fi.se, 2010-12-31). 

För att beräkna marknadsrisken ska företagen beräkna kapitalkrav för ränte- och aktiekursrisker i 

handelslagret, avvecklingsrisker och motpartsrisker i handelslagret samt valutakurs och råvarurisker i 

hela verksamheten (fi.se, 2010-12-28). 

RISKBEDÖMNING OCH TILLSYN (PELARE 2) 

Pelare 2 avser att företagen ska ha en tillfredställande dokumentation vid hantering och bedömning 

av risker. Företaget ska också se till att företagets totala risk inte äventyrar företagets förmåga att 
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fullgöra sina plikter. Företagen måste därför se till att de använder sig av relevanta värderingsmeto-

der som gör det möjligt att med jämna intervaller värdera och upprätthålla en kapitalbas som är till-

räckligt för att täcka arten och nivån på de risker som företaget exponerat sig för. FI kallar denna 

metod för företagets Interna kapitalutvärdering, IKU (fi.se, 2011-01-03). 

INFORMATIONSKRAV (PELARE 3) 

I kapitaltäckningsreglerna ställs krav på att företagen ska offentliggöra information om sin kapital-

täckning och riskhantering (fi.se, 2011-01-02).    

3.1.2 LAGEN (1995:1559) OM ÅRSREDOVISNING I KREDITINSTITUT OCH VÄRDEPAP-

PERSBOLAG 
Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) kan tillämpas på 

kreditinstitut, värdepappersbolag och betalningsinstitut. Enligt 4 kap. 1 § och 2 § punkt 6 ÅRKL ska 

värdering av komplexa finansiella instrument baseras på instrumentets marknadsvärde. Om det inte 

finns något marknadsvärde ska man använda sig av det underliggande instrumentets marknadsvärde. 

Om inte heller detta är möjligt ska det finansiella instrumentet värderas med hjälp av värderingsmo-

deller eller andra värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet (SFS 

1995:1559).   

3.1.3 LAGEN (2006:1371) OM KAPITALTÄCKNING OCH STORA EXPONERINGAR 
Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar antogs av Sveriges riksdag i december 

2006 och innehåller bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och 

värdepappersbolag. Lagstiftningen baseras på direktiv 93/6/EEG från Europeiska rådet som ligger till 

grund för Basel II (SFS 2006:1371). 

Företaget ska enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning […] ha en kapitalbas vid varje 

given tidpunkt som motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operati-

va risker i enlighet med stadgandena i kapitaltäckningslagen (ibid.).  

3.1.4 LAGEN (2004:297) OM BANK- OCH FINANSIERINGSRÖRELSE 
Enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ett kreditinstitut ha kontroll över de 

risker som är sammankopplat med deras trading, de ska även kunna identifiera, mäta, styra och in-

ternt ha tillfredställande rapporter som på ett tydligt sätt visar kreditinstitutets risker. Kreditinstitutet 

ska se till att ha en operativ process som ser till att kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker-

na inte äventyrar kreditinstitutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser.  

”För att uppfylla detta krav skall det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpan-

de värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att 

täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli exponerat för. Kreditinsti-

tutet skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande”  

(SFS 2004:297).   

3.1.5 IFRS/IAS 39 
2005 implementerades IFRS som är ett internationellt regelverk för koncernredovisning. IFRS är en av 

grunderna för EU:s strategi för en gemensam kapitalmarknad som ska hjälpa företag att hitta alter-
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nativ att ta fram finansiella rapporter. Syftet med IFRS är att skapa en gemensam plattform och där-

med minska skillnaderna i ländernas redovisningspraxis (Finansinspektionen, 2006). 

Den standard i IFRS-regelverket som fastställer hur finansiella instrument ska värderas är IAS 39 Fi-

nansiella instrument: Redovisning och värdering. Enligt IAS 39 p 46 ska ett företag värdera finansiella 

tillgångar, inklusive derivatinstrument, till verkligt värde. Vidare ska företag upplysa om vilka meto-

der och antaganden som använts vid värdering av ett finansiellt instrument d v s om det verkliga 

värdet fastställts direkt genom hänvisning till prisnoteringar på officiell marknadsplats eller om före-

taget använts sig av en värderingsmodell (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 

2007). 

Företaget ska upplysa vilka metoder och antaganden som använts vid värdering av ett finansiellt 

instrument och hur det verkliga värdet baseras på i en hierarki för verkligt värde. Hierarkin innehåller 

tre nivåer för instrument:  

• Nivå 1 värderas till noterade priser på marknaden. 

• Nivå 2 värderas till den underliggande tillgångens pris på marknaden.  

• Nivå 3 saknar marknadsvärden (ibid). 

VÄRDERING OCH VÄRDERINGSTEKNIKER 

Enligt IAS 39 p 48A är det optimala för ett korrekt marknadsvärde att använda noterade priser på en 

aktiv marknad. Om marknaden är trög och illikvid ska företaget använda sig av rekommenderade 

värderingstekniker. Om företaget väljer att använda sig av värderingstekniker ska dessa innehålla 

följande principer: 

• Vid tillgänglighet kan företaget använda sig av nyligen gjorda transaktioner mellan professio-

nella parter som är oberoende av varandra men med ett intresse av att transaktionen 

genomförs.   

• Vid tillgänglighet kan företaget hänvisa till ett verkligt värde för ett annat liknande instru-

ment. 

• Analys av diskonterade kassaflöden och optionsvärderingsmodeller (Internationell redovis-

ningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2007). 

Värderingsteknik används för att fastställa vad transaktionspriset skulle varit vid värderingstidpunk-

ten för en transaktion mellan professionella parter som är oberoende av varandra och som har ett 

bakomliggande intresse av att affären genomförs. Vald värderingsteknik ska använda tillgänglig 

marknadsinformation i första hand och försöka begränsa användandet av företagsspecifika uppgifter 

(ibid.).  

Enligt IAS 39 VT 75 är syftet med att en värderingsmodell att fastställa vad transaktionspriset borde 

ha varit vid en viss tidpunkt när en transaktion genomförts mellan två av varandra oberoende parter. 

Den värderingsteknik som används ska returnera en realistisk uppskattning av det verkliga värdet 

om: 
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I. Värderingstekniken ger en spegelbild av hur marknaden skulle kunna väntas prissätta in-

strumentet.  

II. Indata som ligger till grund i värderingsmodellen representerar marknadsförväntningar och 

mått på de faktorer avseende risk och avkastning som är inneboende i det finansiella instru-

mentet (ibid.). 

Enligt IAS 39 VT 69 definieras verkligt värde utifrån att:  

”[…]antagandet att ett företag har förmåga att fortsätta sin verksamhet, det vill säga att det 

inte föreligger en avsikt eller ett tvång att avveckla, att väsentligt inskränka verksamheten eller 

att ingå transaktioner på oförmånliga villkor. Verkligt värde utgör därför inte det värde som fö-

retaget skulle erhålla vid en tvångsförsäljning, ofrivillig likvidation eller utmätningssituation. 

Det verkliga värdet återspeglar emellertid instrumentets kreditkvalitet”  

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2007).  

KALIBRERING AV VÄRDERINGSTEKNIK    

Företag som använder sig av värderingsmodeller ska, enligt IAS 39 p 48A och VT 76, regelbundet ka-

librera värderingsmodellerna och utvärdera dess giltighet genom att använda priser från observerba-

ra aktuella marknadstransaktioner i samma instrument d v s utan förändring, uppdelning eller aggre-

gering eller baserat på tillgänglig marknadsinformation. Vidare ska även företag löpande samla in 

marknadsinformation där instrumentet handlas för att säkerställa modellens validitet (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2007).  

REDOVISNING AV DAG 1 RESULTAT  

Enligt IAS 39 VT 76 är transaktionspriset det viktigaste underlaget vid den första redovisningen av det 

verkliga värdet så länge det verkliga värdet inte härleds från en jämförelse mellan andra aktuella 

marknadstransaktioner avseende samma instrument. Ett alternativ är att det verkliga värdet baseras 

på en värderingsmodell som hämtar sina uppgifter från aktiva och offentliga marknadsplatser. Om 

det uppstår en skillnad vid första redovisningen mellan transaktionspriset och företagets egen värde-

ring av produkten får företaget bara redovisa vinsten eller förlusten av företagets egen värdering 

baserat på en jämförelse med andra gjorda och aktuella marknadstransaktioner i samma instrument 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2007). 

Om ett företag använt sig av en värderingsmodell som innehåller parametrar som inte är synliga på 

en marknad får de heller inte redovisa vinsten eller förlusten vid första redovisningstillfället. Vid des-

sa tillfällen fordrar IAS 39 att vinsten eller förlusten ska redovisas efter det första redovisningstillfället 

för den del som uppkommit av den faktor som förändras. Företaget ska periodisera resultateffekten 

över instrumentets löptid om inget annat åberopas (Finansinspektionen, 2010-7854). 

3.2 FINANSINSPEKTIONEN 
Finansinspektionens övergripande mål är att bidra till ett finansiellt system som fungerar effektivt 

och stabilt. För att kunna bibehålla effektiviteten inom det finansiella systemet måste insynen vara 

god och kostnader hållas nere för företag och konsumenter genom konkurrens. Stabiliteten bibehålls 
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framförallt genom att de finansiella företagen upprätthåller en sund balans mellan risker och kapital 

(fi.se, 2010-11-20).  

3.2.1 FFFS 2007:1 FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM KAPITALTÄCKNING OCH 

STORA EXPONERINGAR 
I dessa föreskrifter behandlas företagens möjligheter att beräkna kapitalkrav med olika riskkänsliga 

metoder och olika grader av komplexitet. I föreskrifterna finns vidare bestämmelser för hur företa-

gen ska räkna ut kapitalkravet på den operativa risken (Finansinspektionen, FFFS 2007:1). 

3.2.2 FFFS 2007:16 FÖRESKRIFTER OM VÄRDEPAPPERSRÖRELSE  
Enligt FI:s föreskrifter om värdepappersrörelser ska värdepappersföretag med hänsyn till dess om-

fattning och komplexitet ha en riskhantering som kontrollerar att företaget har aktuella och lämpliga 

riklinjer och rutiner för riskhantering. Riskavdelning ska oberoende från verksamheten kunna bedö-

ma risker och fastställa risknivån för företaget (Finansinspektionen, FFFS 2007:16).   

3.2.3 FFFS 2003:10 FÖRESKRIFTER OM KAPITALTÄCKNING OCH STORA EXPONERINGAR 
Föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar behandlar beräkning av kapitaltäckningsgra-

den. Kapitaltäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter kapitalbas i förhållande till riskvägda tillgång-

ar (summan av marknadsrisker, kreditrisker och operativa risker). Kapitalbasen är det kapital som är 

tillåten att använda för att täcka risker som ett kreditinstitut har, t ex risker i tradingpositioner eller 

råvaruprisrisker. Kapitaltäckningsgraden beräknas enkelt genom följande: Kapitaltäckningsgrad = 

Kapitalbas / Riskvägda tillgångar (Finansinspektionen, FFFS 2003:10). 

Kapitaltäckningskvoten mäter kapitalbasen i ett kreditinstitut i förhållande till dess kapitalbaskrav. 

FI:s kapitaltäckningsgrad är 8 % av riskvärda tillgångar och i detta fall är kapitalbaskravet den minsta 

kapitalbas som krävs för att detta ska bli uppfyllt. Kapitaltäckningskvoten kan beräknas enkelt genom 

följande: Kapitalbas / Kapitalkrav alternativt Kapitalbas / Riskvägda tillgångar x 8 % (Riksgälden, PM 

2008-04-14). 

3.2.4 FFFS 2000:10 RÅD OM HANTERING AV MARKNADS- OCH LIKVIDITETSRISKER I 

KREDITINSTITUT OCH VÄRDEPAPPERSBOLAG 
FFFS 2000:10 syftar till att främja hanteringen av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och 

värdepappersbolag. Enligt råden bör marknadsvärdering av finansiella instrument genomföras dagli-

gen och baseras på en komplett, exakt och uppdaterad information om positionerna (Finansinspek-

tionen, FFFS 2000:10).  

3. 3 VÄRDERINGSMETODER 

3.3.1 OPTIONSTEORI 
En option är ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller köpa den un-

derliggande tillgången till ett givet pris på eller före ett givet datum, vilket gör optionskontrakt unika 

(Ross et al., 2008). 
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Eftersom optioner ger en köpare rätten att göra något blir följden att utbytet av en option aldrig kan 

vara mindre än noll, detta oberoende av priset på den underliggande tillgången (Black & Scholes, 

1973).  

En av grunderna för optionsteorin handlar om de så kallade grekerna, de fem vanligaste är: 

• Delta – mäter en options känslighet för priset i den underliggande tillgången. 

• Gamma – mäter deltas känslighet för ändringar i priset i den underliggande tillgången. 

• Vega – mäter en options känslighet för volatiliteten i den underliggande tillgången. 

• Theta – mäter optionens känslighet för tiden varje passerad handelsdag. 

• Rho – mäter känsligheten för ändringar i den riskfria räntan. 

De fem grekerna används för att hantera risken och hedga (försäkra) sig mot fall i en position genom 

att ha en motposition (Forsberg, 2010). 

Det finns olika marknader där optionshandel sker. Vissa optioner handlas på den såkallade OTC-

marknaden. Fördelarna med OTC-marknaden är att det finns en viss flexibilitet d v s att det finns 

möjligheter att ”skräddarsy” optionskontrakten efter behov, lösenpris, lösendag o s v. Nackdelen 

med OTC-marknaden är att kostnaderna för att ställa ut ett kontrakt är högre i jämförelse med han-

del av optioner som sker på börsen. Optioner som handlas på börsen är standardiserade kontrakt där 

villkoren för optionskontraktet redan är förutbestämda. Standardiserade optionskontrakt betyder att 

det endast finns ett begränsat antal enhetliga optionskontrakt som aktörerna kan handla med. Detta 

bidrar både till att handeln i optionskontrakten ökar och att marknadsplatsen blir mer konkurrensut-

satt och därmed minskar tradingkostnaderna (Bodie et al., 2009).  

3.3.2 VOLATILITET 
Volatilitet är ett mått på rörlighet och mäts med hjälp av standardavvikelse. Det finns flera olika for-

mer av volatilitet, men vid handel med optioner är det främst historisk och implicit volatilitet som 

används. Historisk volatilitet påvisar hur mycket optionens underliggande tillgång har rört sig under 

ett visst antal dagar fram till idag. Implicit volatilitet är marknadens förväntningar på den underlig-

gande tillgångens rörlighet från idag och fram till lösen. Om den underliggande tillgången har en låg 

volatilitet betyder det att priset på den underliggande tillgången rör sig långsamt medan en hög vola-

tilitet visar på stora prissvängningar. Hög volatilitet i den underliggande tillgången kommer att göra 

att både sälj- och köpoptionerna blir dyrare. Detta härleds från att stora kursförändringar ökar san-

nolikheten att optionen kommer att ha ett slutvärde på slutdagen. Om en option prissätts efter den 

historiska volatiliteten så antas den framtida volatiliteten under optionens löptid vara lika stor som 

den historiska volatiliteten varit under en viss tidsperiod. Om optionens teoretiska pris baserats på 

historiskt volatilitet antas detta pris vara det korrekta om volatiliteten i framtiden är exakt lika stor 

som den varit historiskt, vilket oftast inte stämmer. Ett pris baserat på historisk volatilitet kan inte ge 

ett exakt pris utan endast en fingervisning om var priset borde ligga (derivatinfo.com).    
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3.3.3 BLACK & SCHOLES-MODELLEN 
Den vanligaste modellen för att bestämma en europeisk options teoretiska värde är Black & Scholes 

modellen. Modellen har haft ett stort inflytande hur optioner ska prissättas men också varit avgöran-

de för den finansiella utvecklingen under 80 och 90-talet (Hull, 2003). 

Black & Scholes modellen är baserad på följande antaganden: 

• Den riskfria räntan, r, är känd och konstant. 

• Volatiliteten för den underliggande tillgången är känd och konstant. 

• Det finns en löpande handel i den underliggande tillgången. 

• Alla värdepapper är perfekt delbara. 

• Inga transaktionskostnader eller skatter vid handel av aktien eller optionen. 

• Inga arbitragemöjligheter existerar på marknaden.  

• Det är tillåtet att blanka optionen utan några begränsningar (Black & Scholes, 1973).  

Under dessa antaganden kan man prissätta en option och prissättningen baseras på aktiepriset, tiden 

och på variabler som anses vara konstanta. Det är möjligt att skapa en hedgad position som består av 

en lång position i aktien och en kort position i optionen. Värdet på optionen påverkas inte av aktie-

priset utan priset på optionen påverkas istället av tiden och de variabler som anses vara konstanta 

(Black & Scholes, 1973).  

Värdet av en europeisk köp (C)- respektive säljoption (P) ges av: 
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C0 = Köpoptionens värde 

P0 = Säljoptionens värde 

S0 = Priset på den underliggande tillgången t ex aktiepriset 

X = Lösenpris  

r = Effektiv riskfri årsränta (t ex statskuldsväxlar med samma löptid) 

T = Återstående löptid i år   

ln = Logaritmen  

σ = Standardavvikelsen för logaritmen av den underliggande tillgångens rörlighet d v s volatiliteten 

N(d) = Normalfördelningsfunktionen (Bodie et al., 2009). 

KRITIK AV BLACK & SCHOLES 

I kritiken mot Black & Scholes-modellen diskuteras bl a problematiken med volatiliteten. Ett av anta-

gande i modellen som vi också nämner ovan är att volatiliteten i den underliggande tillgången antas 

vara känd och konstant, men enligt Black et al. (1988) tar modellen inte hänsyn till att volatiliteten i 

den underliggande tillgången ändras, och därmed inte är konstant. Detta kan komma att ha en stor 

påverkan på prissättningen av optionen (Black et al., 1988).      

3.4 RISKHANTERING 
Finansmarknaden kan aldrig skyddas helt från risk. Därför finns statliga skyddsnät, vilka kan tolkas 

som att staten delar riskerna med den finansiella sektorn. Staten har å andra sidan beskyllts för att 

själva vara med och skapa instabilitet genom att lägga sig i beslut, utom deras egentliga kontroll samt 

att fixera räntan på orimliga nivåer (Jorion, 2000).  

Financial risk management har utvecklats genom dagens avancerade teknik och säkrare finansiella 

teorier och modeller. Tekniken har dock även bidragit med att trading och övrig finansiell handel har 

ökat i omfattning och numer kan göras i princip dygnet runt (ibid.). 

3.4.1 STRESSTESTER 

”[…]Requiring every resident of an earthquake zone to conduct daily activities 

 as if the earthquake were occurring today” (Jorion, 2000) 

Stresstester är ett hjälpmedel för att hantera risker vid abnorm aktivitet på olika marknader, vilka 

kan resultera i extraordinära förluster. Interna stresstester uppmuntras av bl a Basel II och är en väl 

använd metod för att mäta märkvärdiga risker. Det finns dock kritik mot regelbunden användning av 

stresstester genom att dessa väger in största potentiella risker sammantaget alla aspekter, en tids-

krävande process som riskerar att ske på bekostnad av övrig verksamhet. Närhelst stresstester indi-

kerar tecken på svagheter inom den interna kontrollen är det av yttersta vikt att ledningen tar dessa 

på allvar, och tar hänsyn till risken. Detta kan göras genom att avsätta kapital för att täcka eventuella 
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förluster, vilket kan tyckas drastiskt då det inom stresstester ofta rör sig om höga summor, som kraf-

tigt kan komma att dra ner avkastningen. Ett annat handlingsalternativ kan vara att ändra företagets 

positioner till dess att situationen förändras och risken minskas (Jorion, 2000).  

Stresstester börjar i regel med en situationsbaserad analys, vilket innefattar utvärdering av portföljer 

med hänsyn till såväl historiska som potentiella händelser i omvärlden. Dock hanterar metoden inte 

korrelation mellan olika omvärldshändelser, vilket kan vara problematiskt eftersom eventuella korre-

lationer av omvärldshändelser tillsammans med en komplext sammansatt portfölj kan få oväntade 

följder. Stresstester analyserar förändringar i omvärlden, genom att simulera omvärldschocker som 

inte andra modeller tar hänsyn till eftersom stresstester har ett längre historiskt perspektiv samt ett 

bredare omvärldsperspektiv (ibid.). 

Exempel på situationsbaserade händelser som stresstester tar hänsyn till är oljeprischocken 1974, 

europeiska valutasystemets kris 1992 och Rysslands kreditkris 1998 (ibid.).    
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3.5 TEORISYNTES 
För att skapa en ökad förståelse för resonemangen som förs i analysen har vi valt att presentera en 

teorisyntes i form av en modell. Ambitionen med modellen är att tydliggöra vad vi lyfter fram i refe-

rensramen. Vi har valt att presentera teorisyntesen på detta sätt för att området vi valt är komplext 

och lagområdet omfattande, och det har under arbetets gång inte alltid varit tydligt vart gränsen ska 

dras för att vi ska kunna besvara vårt syfte.  
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4. EMPIRI 

I empirin beskrivs HQ. Vidare redogörs för värderingen av HQ:s optionsportfölj, kapitaltäckningsgrad 

och riskhantering samt återkallelsen av HQ:s tillstånd att bedriva bl a bank- och värdepappersrörelse. 

4.1 HQ AB 

4.1.1 HISTORIK 
HQ AB var ett resultat av drygt 20 års sammanslagningar av olika affärsverksamheter grundat av fi-

nansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg. Tradingverksamheten startade redan 1994 och var 

därmed en av Hagströmer och Qvibergs tidigaste satsningar efter att HQ börsnoterades 1992. 1998 

gjordes de första satsningarna på Private Banking. 2006 lanserades HQ och moderbolaget Hagströ-

mer & Qviberg AB byter namn till HQ AB. 2008 gjordes förvärv av SFK och Glitnir och samarbeten 

startades med OPM och SÄKRA. HQ fördjupade även samarbeten med Sparbanken Finn och Spar-

banken Gripen (HQ Årsredovisning, 2009). 

4.1.2 FÖRETAGSFAKTA 
 

”HQ ska vara den ledande oberoende finanskoncernen med fokus på rådgivning”  

                   (HQ Årsredovisning, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Ny organisationsstruktur (ibid.). 

HQ:s finansiella mål:  

• Rörelsemarginalen ska vara i genomsnitt lägst 35 %. 

• Nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private Banking ska vara lägst 10 % per år. 

• Återkommande intäkters andel av totala kostnader exklusive vinstdelning ska vara lägst 100 

%. 

• Kapitaltäckningsgraden ska vara lägst 10 % (ibid.).  

HQ 

Private Banking Asset Management Investment Banking 

Gemensam plattform 
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HQ:s strategi var att arbeta långsiktigt, med tydligt fokus på mervärdestjänster och återkommande 

intäkter. Målet följde visionen genom att verka för en marknadsledande position inom koncernens 

samtliga verksamhetsgrenar. Den övergripande strategin handlade vidare om att ”bygga kritisk mas-

sa” och genom detta skapa hävstång och ”därmed uthållig och god lönsamhet genom att: 

 
• Tydliggöra erbjudandet via en ny organisationsstruktur och kundsegmentering. 

• Ta marknadsandelar via organisk tillväxt och kompletterande förvärv. 

• Bredda kundbasen och förstärka distributionskraften. 

• Fokusera på rådgivning snarare än exekvering” (HQ Årsredovisning, 2009). 

 
HQ:s affärsidé var att agera idédriven leverantör av finansiella tjänster, samt att vara kundernas för-

stahandsval. HQ hade tydligt fokus på såväl kunder som handel på den nordiska marknaden (ibid.). 

HQ lyfte i årsredovisningen 2009 fram sin s k ”arbetsprincip”, vilken kunde liknas med organisatio-

nens affärskoncept:  

• Utforskar – nya marknader, möjligheter, tillvägagångssätt och lösningar. 

• Utvecklar – nya upplägg, samarbeten, finansiella tjänster och produkter. 

• Presterar – tydliga och mätbara mervärden åt kund och ägare. 

HQ beskrevs i årsredovisningen 2009 som en entreprenörsdriven organisation för entreprenörer, 

vilket tillsammans med personalen beskrevs som anledningarna att HQ klarade sig relativt bra ur 

finanskrisen. Många av HQ:s anställda var även aktieägare i HQ, och detta gick hand i hand med HQ:s 

entreprenörsanda. Ordförande i moderbolaget HQ AB Mats Qviberg samt ordförande i HQ Bank AB 

(tillika ordförande i HQ Fonder AB) Stefan Dahlbo redogjorde för att de själva var ”tacksamma kunder 

hos HQ” (ibid.).  

HQ eftersträvade en stimulerande och innovativ miljö för att attrahera medarbetare som kunde hjäl-

pa HQ att bli idérikt och genomsyras av entreprenörsanda. Bl a talade HQ om goda utvecklingsmöj-

ligheter och ett starkt varumärke för att attrahera och behålla kompetens inom företaget. Det tala-

des även om en mångfald bland personalstyrkan gällande bl a ålder och kön. HQ redovisade 2009 en 

medelålder på 38 år med ca 50 % av de 300 anställda med en ålder mellan 30-39 och 29 % kvinnor, 

varav 0 % i ledande positioner på företaget (ibid.).  

4.1.3 PRIVATE BANKING 
Private Banking var en av HQ:s senare satsningar, men fick under de sista åren mycket uppmärksam-

het tack vare lönsamheten. Den organiska tillväxten var 17 % under 2009. Private Banking beskrevs 

som teaminriktade och tillhandahöll tjänster utifrån varje kunds enskilda behov, vilket kunde handla 

om kapitalförvaltning och finansiell planering eller behovsanalyser för kunders totalekonomi (HQ 

Årsredovisning, 2009).  
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4.1.4 ASSET MANAGEMENT 
HQ Asset Management var en verksamhetsgren som bildades i januari 2010 och som erbjöd HQ:s 

kunder kapitalförvaltningstjänster. Utöver detta ansvarade enheten för intern utveckling och förvalt-

ning. HQ Fonder, Alternativa Investeringar samt Structured Financial Products var delar som tidigare 

låg under Private Banking och Investment Banking (HQ Årsredovisning, 2009). 

4.1.5 INVESTMENT BANKING 
HQ Investment Banking var den del av HQ som bedrev handel med aktier och derivat, såväl för kun-

der som för den egna verksamheten och delades upp i tre delar, Equities, Corporate Finance och 

Trading. HQ Investment Banking drabbades hårt av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunktu-

ren, och HQ förklarade det negativa resultatet 2008 och fortsatt 2009 med att förändringstakten 

varit hög i samband med en i övrigt låg aktivitetsnivå på marknaden. HQ talade om förändrade bete-

enden hos marknadens aktörer, med lägre riskbenägenhet och sänkt aktivitet till följd av en orolig 

omvärld. Dock talades om ”tecken” under slutet av 2009 på att marknaden var på väg tillbaka med 

”ett uppdämt behov på både köp- och säljsidan” (HQ Årsredovisning, 2009). 

EQUITIES 

Equities var en gren under Investment Banking som erbjöd analys och handel med aktier och derivat 

med fokus på ”att skapa mervärde åt kunden och analysarbetet bedrivs i termer av absolut avkast-

ning, det vill säga en köp- eller säljrekommendation i absoluta termer och inte ställt i relation till ett 

index.” Med ett uttalat fokus mot svenska bolag, valdes enskilda värdepapper eller sektorer ut efter 

marknadskraft och kundintresse och HQ arbetade efter såväl aktieanalyser som makroekonomiska 

analyser för att säkra mervärde för kunden (HQ Årsredovisning, 2009).  

CORPORATE FINANCE 

Corporate Finance fokuserade på rådgivning inom HQ Investment Banking gällande bl a förvärv, sam-

gåenden, börsnoteringar samt ägar- och kapitalstrukturfrågor. Likt Equities agerade Corporate Finan-

ce främst på den svenska marknaden med fokus på mervärde till kund. I efterdyningarna av finans-

krisen beskrevs dock marknadsförutsättningarna för ”fortsatt besvärliga” och avdelningen drabbades 

av långsamma ledtider mellan idé och handling vilket medförde en negativ ställning till konkurrenter 

(HQ Årsredovisning, 2009). 

TRADINGEN 

HQ Investment Bankings trading var en av de äldsta marknadsinriktningarna inom HQ, och bedrev 

handel med aktier och derivat för HQ koncernföretag och moderbolag (HQ Årsredovisning, 2009). I 

tradingavdelningens uppdrag ingick vidare att förvalta bankens egna medel, genom s k handel i egen 

bok (Finansinspektionen, 2010-4890-18.1).  

2008 bestod tradingavdelningen av sex handlare, varav fyra var ansvariga för handel med komplexa 

produkter. Dessa uppfattade marknaden som stillastående. Tradingbokens marknadsvärde uppgick 

2007-2008 till 3,5 MSEK och med allt sämre redovisade resultat informerade HQ FI 2008 att trading-

en skulle läggas över i en hedgefond. Detta gjordes för delar av tradingen (Finansinspektionen, 2008).  
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Tradingen var helt avskild övrig bankverksamhet för att förhindra handel utförd för kunds räkning. 

Tradingchefen ansvarade för att löpande informera chefen för HQ Investment Banking om verksam-

hetens utveckling och avvikande händelser (Finansinspektionen, 2010-4890-18.1). 

Tradingverksamhetens portfölj breddades efter finanskrisen och innehöll fler instrument på fler 

marknader med ambitionen att diversifiera sig och minska risker. 2008 redovisade tradingen en total-

förlust på -49 MSEK. 2009 gick tradingen enligt HQ positivt fram till fjärde och sista kvartalet, vilket 

ledde till en totalförlust på -29 MSEK för 2009. Det negativa resultatet förklarades som ett resultat av 

minskade spreadar mellan köp- och säljkurser och försämrad likviditet. Även den ökade andelen da-

torstyrd handel och sänkta marginaler gavs som anledning till resultatet.  Att tradingverksamheten 

påverkades av försämrade marknadsförutsättningar, togs ej lätt på och Michael König, VD under 

verksamhetsåret 2009, menade att tradingen ej var tillfredsställande. Samtidigt menade HQ att sänk-

ta marginaler var ett problem för all aktierelaterad handel och att HQ:s tradingverksamhet framöver 

skulle utveckla verksamheten mot s k traditionell market making, genom fler men mindre affärer (HQ 

Årsredovisning, 2009). Avvecklingen påbörjades aldrig inom ramen för FI:s tillsynsåtgärder, utan HQ 

fortsatte tradingen med argumenten att balansera existerande positioner (Finansinspektionen, 2010-

7854).  

4.2 FI:S BESLUT OM ÅTERKALLELSE AV TILLSTÅND FÖR HQ 
I november 2007 genomförde FI den första platsundersökningen avseende HQ:s hantering och vär-

dering av komplexa produkter mot bakgrund av att handel med komplexa produkter blivit mer kom-

plicerat i synnerhet gällande värderingen. Undersökningen gjordes i flertalet banker som sysslade 

med tradingverksamhet, och var således inte exklusiv för HQ Investment Bankings trading. Under-

sökningen utgick från FI:s uppdrag om löpande tillsyn och hade tre syften. Hur bankerna efterlevde 

de allmänna råden (FFFS 2000:10) om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och 

värdepappersbolag med fokus på komplexa produkter, omfattningen på handel med komplexa pro-

dukter samt kartläggning av vilka redovisningsprinciper och upplysningar som tillämpades (Finansin-

spektionen, 2007-9289-0.1).  

Efter platsundersökningen 2007 rapporterade FI följande slutsatser om tradingverksamheten:  

• Risk Management hade otillräckligt med resurser för frekvent, oberoende värdering av tra-

dingportföljen. 

• HQ redovisade flertalet ej uppdaterade policies och instruktioner som omfattade komplexa 

produkter.  

• Riskmåtten var ej förenliga med best practice och HQ saknade ett risksystem (detta godtogs 

baserat på den begränsade omfattningen på tradingen). 

• Risk Management hade ej tillräckligt ansvar för risk- och resultatrapporter, utan dessa togs 

fram av tradingen och granskades i efterhand av Risk Management.  

• Inga stresstester utfördes. 
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• Risk Management kontrollerade värderingen av komplexa produkter månatligen med ensta-

ka förberedda stickprovskontroller. 

• Rapporteringen till styrelsen saknade information om riskexponering och resultatinformation 

i relation till risken. 

• Revisionsarbetet var inte tillfredsställande i omfattning och internrevisionens oberoende 

kunde inte säkras i och med att detta inte var en tillräckligt separat verksamhet (Finansin-

spektionen, 2007-9289).  

FI:s undersökning avslutas först i september 2008, och inte i januari 2008 som planerat. I FI:s uppfölj-

ning av undersökningen konstaterades att utbudet av mer komplexa produkter hade ökat, och mot 

bakgrund av detta föreslog ansvarig utredare på FI att särskilda tillsynsåtgärder skulle vidtas. Gällan-

de HQ var FI ej tillfredsställda med hanteringen av kritiken som uppmärksammades av FI, t ex gavs 

inget konkret svar på hur resurser till Risk Management ökat annat än att vissa arbetsuppgifter flyt-

tats till annan avdelning och HQ kommenterade aldrig deras brister gällande genomförandet av 

stresstester. Gällande värdering av komplexa produkter revs beslutet om överflytt från trading till 

hedgefonder upp, och viss trading kom att behållas. Mot bakgrund av detta ville FI följa upp frågan 

om dagliga värderingar (Finansinspektionen, 2007-9289-17.1). 

I juni 2009 tillsatte FI en ny tillsynsutredning med syfte att följa upp FI:s obesvarade frågor om stress-

tester och daglig värdering av komplexa produkter. En intern kapitalutvärdering (IKU) efterfrågades 

av HQ och mottogs i oktober 2009. FI efterfrågade dock en kompletterande IKU där HQ uppmanats 

att genomföra fler stresstester. Den reviderade IKU:n mottogs av FI i februari 2010, men inte heller 

den reviderade IKU:n uppfyller FI:s krav att på ett tillräckligt underbyggt tillvägagångssätt kunna be-

döma bankens kapitaltäckning och risknivå. Innan ärendet avslutades 2010-04-30, meddelades HQ 

att en ytterligare utredning avseende HQ:s riskhantering skulle tillsättas (Finansinspektionen, 2009-

6306-10.1 – 11). 

I april 2010 hade HQ tillsatt en arbetsgrupp för analysering av tradingportföljen, samt framtagandet 

av en avvecklingsplan för densamma. Den 14 maj 2010 föll Dow Jones kraftigt varefter HQ tvingades 

påskynda avvecklingen. Fyra dagar senare började avvecklingen med förlust, men ingen vinstvarning 

utgick direkt. Den 25 maj uppskattade HQ AB förlusten till 100 MSEK. Den totala förlusten för avveck-

lingen uppgick till 1 230 MSEK (Finansinspektionen, 2010-7854). 

Den 27 augusti 2010 kom FI:s beslut om återkallelse för bl a bank- och värdepappersrörelse. I beslu-

tet hävdade FI att den realiserade förlusten för avvecklingen av tradingen visat på en bristande kon-

troll för riskerna. Grunden för detta, menade FI vidare, var en felvärdering av tradingportföljen som i 

sin tur gav ett missvisande resultat i HQ:s externa redovisning (ibid.).  

4.3 HQ:S RISKHANTERING, KAPITALTÄCKNING OCH VÄRDERING 

 4.3.1 HQ:S RISKHANTERING  
Den dagliga handeln med aktier och derivat medförde risker för HQ, vilka i syfte att skydda företagets 

kapital och rykte kontrollerades och reducerades. Riskhanteringen var, enligt HQ, en central del av 
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HQ:s verksamhet och involverade såväl styrelse som ledning (HQ Årsredovisning, 2009). Organisatio-

nen för riskhanteringen, vidare kallad Risk Management, var en enhet som ansvarade för identifie-

ring, mätning, styrning, rapportering och kontroll över samtliga av koncernens risker och var direkt 

underställd styrelse och VD. Dessutom ansvarade Risk Management för att ta fram förebyggande 

åtgärder för riskhantering samt åtgärder för hantering av situationer där risken orsakar problem för 

verksamheten. Risk Management skulle bl a dagligen kontrollera att gällande mandat och limiter 

efterlevdes, samt löpande tillse att riktlinjerna följdes. Vidare ansvarade Risk Management för att till 

styrelsen tillhandahålla och uppdatera intern kapitalutvärdering (IKU) samt genomföra månatliga 

marknadsvärderingar av tradingportföljen. Avseende rapportering skulle detta ske skriftligen till varje 

styrelsemöte, samt skriftligen till VD och styrelsens ordförande utan tidsfördriv gällande information 

om ”väsentliga eller anmärkningsvärda händelser” (Finansinspektionen, 2010-4890-18.3).  

I den årliga riskrapporten från Risk Management för 2009 lyftes en stark och tydlig riskkultur som en 

viktig del för ledningen och styrelsen att skydda sig mot avsiktliga fel, och vidare sades det i rappor-

ten vara en preventiv påverkan för enskilda medarbetares benägenhet att medverka till avsiktliga fel 

(Finansinspektionen, 2010-4890-18.4).  

Nivån för risktagandet i HQ beslutades av styrelsen, som genom diverse risk- och säkerhetsföreskrif-

ter delegerat ansvaret till främst Risk Management inom HQ. Beslut rörande risker och riskhantering 

togs av styrelse, VD, Riskchef samt företagsledning. Risk Management på HQ var fristående från övrig 

verksamhet, och chefen för Risk Management rapporterade direkt till VD och styrelse. HQ hade även 

en Revisionskommitté som ansvarade för internrevisionen och tillsattes av styrelsen. Revisionskom-

mittén bestod av två styrelseledamöter, VD, chefen för stab och administration, koncernekonomi-

chefen samt chefen för Risk Finans Krediter (HQ Årsredovisning, 2009).  

Riskmåtten på HQ bestod av olika känslighetsmått, vilka var relaterade till prisförändringar på in-

strument samt derivatförändringar i ”det underliggande instrumentets pris”. Huvudsakliga praktiska 

riskmåttet var en riskmatris, där tradingavdelningen ska ha simulerat ändringar av volatiliteten med 

+/- 30 % och prisändringar med +/- 10 % (Finansinspektionen, 2010-7854). Riskmatrisen ska ha rap-

porterats dagligen till ledningen på HQ, och värdena för pris och volatilitet reviderats ett par gånger 

per månad (Finansinspektionen, 2009-6306-13).  

Enligt FI:s rapport från 2008 var den största bristen med riskhanteringen Risk Management, och FI 

ifrågasatte dess oberoende. Övriga delar av riskhanteringen som gällde främst värderingen och do-

kumentation kring värderingen ansågs vara tillräckliga (Finansinspektionen, 2007-9289-2). Det ska då 

tilläggas att FI inte gick in och kontrollerade själva värderingsmetoderna, utan endast riskhanteringen 

kring dessa. 

I HQ:s interna kapitalutvärdering (IKU) redovisade HQ ett stresstest utifrån den totala verksamheten 

2008 med en antagen negativ utveckling om 10 % per år. HQ:s slutsats av stresstestet var att det inte 

bedömdes föreligga någon risk att den löpande verksamheten kunde komma att påverka kapitalet 

negativt. Resultatet av stresstestet menade HQ gällde för samtliga verksamheter inom HQ. Även ett 

”worst-case”-stresstest genomfördes i IKU:n vilken visade att ett börsras 2009 på 40 % i kombination 

med årliga nedgångar på 20 % skulle komma att påverka kapitalbasen negativt från år 2011 (Finans-

inspektionen, 2009-6306-4).   



 
 
Bjurström & Nordin  Sida 33 av 45 
 

4.3.2 KAPITALTÄCKNING FÖR HQ 
HQ påstod fram till avvecklingen av tradingportföljen 2010 att ett kapitalkrav på 33 MSEK var tillräck-

ligt för att täcka marknadsriskerna, men FI ifrågasatte detta baserat på de förluster som gjorts inom 

tradingen och som även inledde resultatet för första kvartalet 2010. Enligt en bedömning från FI 

uppgick kapitalbehovet till 400 MSEK i maj 2010. HQ klassades som underkapitaliserad enligt tabell 

4.3.2. Tabellen visar hur den negativa resultateffekten till följd av en korrekt värdering av trading-

portföljen hade påverkat kapitalbasen. En korrekt värdering avser i detta fall en i resultatet inräknad 

uppskattning av optionens priskänslighet för förändringar i förväntad volatilitet.  

 

Finansinspektionens vegauppskattning (Finansinspektionen, 2010-7854) 

HQ redovisade 2008 en kapitaltäckningsgrad på 15 % och 2009 16 %, vilket motsvarade en kapital-

täckningskvot 2008 på 1,9 och 2009 2,0. HQ hade vidare ett internt kapitalkrav på 10 %, att jämföras 

med FI:s krav på 8 %. Se figur 4.3.2 (HQ Årsredovisning, 2009). 

 

Kapitaltäckningsgrad (HQ Årsredovisning, 2009) 

4.3.3 VÄRDERING AV HQ:S OPTIONSPORTFÖLJ 
HQ:s tradingportfölj bestod bl a av aktier, aktieoptioner och aktieindex-optioner med fokus på den 

svenska marknaden. HQ ställde ut optioner i marknaden med lång löptid samtidigt som HQ köpte 

optioner med kort löptid och ”hedgade” bort deltarisken (den underliggande tillgångens prisvariatio-

Datum Uppskattad  
resultateffekt 
(MSEK) 

Bankens kapital-
bas (MSEK) 

Bankens kapital-
krav (MSEK) 

Kapitalbrist 
(MSEK) 

2008-sep -141 541 243 - 
2008-dec -318 441 229 106 
2009-mars -251 442 222 31 
2009-juni -282 551 286 17 
2009-sep -576 554 282 304 
2009-dec -632 525 281 388 
2010-mars -595 527 257 325 
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ner) genom terminskontrakt. De två största riskerna med denna strategi var vega (volatiliteten) och 

theta (tiden). Dessutom handlade HQ även med indexoptioner på DAX och OMX där strategin var att 

köpa indexoptioner med korta löptider på DAX och hegda dessa med att sälja indexoptioner med 

långa löptider på OMX och utgick från att indexen korrelerade. Detta var oerhört riskfylld strategi. 

Det som fick bubblan att spricka var när indexet på Dow Jones föll i maj 2010 med följden att volatili-

teten på finansmarknaden rusade och gjorde att HQ:s positioner nu var helt nakna. HQ hade som 

nämnt ovan hedgat sina positioner med dock inte för dessa onormala rörelser (Forsberg, 2010).  

På den aktiva optionsmarknaden användes implicit volatilitet, men på marknader som ansågs tröga 

eller inte tillräckligt likvida användes rak volatilitet med hjälp av Black & Scholes för europeiska op-

tioner, binomialmodellen för amerikanska säljoptioner och Geske för amerikanska köpoptioner. HQ:s 

teoretiska värdering gjordes vidare efter antagandet att instrument och löptid har samma volatilitet 

oavsett lösenpris om de ligger under samma option. I värderingen utgick tradingavdelningen från s k 

mean reverting och antog således att optioners volatilitet på sikt söker sig tillbaka till historiska vär-

den. Den teoretiska värderingen tillämpade vidare historisk volatilitet, och använde bl a historiska 

data 100 dagar tillbaka i tiden (HQ Årsredovisning, 2009).   

Tradingavdelningen tillämpade en s k going-concern princip, där exakta marknadsvärderingar inte 

gjordes på positioner som inte avsågs att stänga, utan att positionerna istället värderades utifrån en 

volatilitet på det historiska medelvärdet (Finansinspektionen, 2010-7854). 

Derivatinstrumenten värderades dagligen av handlarna på tradingen som också ansvarade för att 

korrekt indata och värderingsmodell användes. Värderingen utfördes i Excel och innehöll ett antal 

manuella moment där handlarna själva bedömde volatiliteten och gjorde själva förändringarna några 

gånger i månanden. Risk Management kontrollerade sedan värderingarna månadsvis genom att jäm-

föra produkter där marknadspriser fanns noterade med priserna som registrerats för produkterna i 

handlarsystemet. Risk Management fokuserade på att hitta avvikelser större än 100 000 SEK, vilka 

sällan var fler än fem stycken. I de fall handlarna enbart använt teoretiska modeller för att fastställa 

ett pris gjorde Risk Management en rimlighetsbedömning av volatiliteten och kontrollerat att hand-

larna använt den modell som styrelsen beslutat om (Finansinspektionen, 2007-9289-2). 
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5. ANALYS 

I analysen jämför vi materialet från den empiriska undersökningen med den teoretiska referensramen 

för att besvara uppsatsens syfte.  

5.1 REDOVISNING OCH VÄRDERING  
Enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska värdering av 

finansiella instrument baseras på instrumentens marknadsvärde. Om marknadsvärde saknas, ska 

värderingen göras utifrån underliggande instruments marknadsvärde, och om inte heller detta är 

möjligt ska instrumentet värderas med metoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet 

(SFS 1995:1559). HQ använde sig av teoretiska värderingar baserat på att marknaden efter finanskri-

sen antogs trög och illikvid (HQ Årsredovisning, 2009). Den teoretiska värderingen gjordes även i fall 

där det med största sannolikhet funnits marknadspriser.   

Gällande redovisningen har resultatet från den teoretiska värderingen gjorts samma dag som resulta-

tet uppkommit (HQ Årsredovisning, 2009). Vidare har HQ vid en transaktion resultatfört skillnaden 

mellan transaktionspris och värde enligt bankens teoretiska värdering. Att så skett har dock inte varit 

dolt, utan redovisats öppet från tradingen till Risk Management och vidare till ledningen. Enligt IAS 

39 får redovisning av vinster eller förluster för instrument vars värdering härleds från värderingsmo-

deller inte redovisas direkt, utan förändringar i resultatföringen får endast göras grundat på föränd-

rade faktorer som skulle ha beaktats vid en eventuell försäljning (Internationell redovisningsstandard 

i Sverige IFRS/IAS, 2007).  

Vilka teoretiska värderingsmodeller som använts, samt information om redovisningsprocessen stod 

tydligt i HQ:s årsredovisning. Eftersom vi saknar information om vilka instrument HQ handlade med 

kan vi inte själva jämföra med marknadspriser, men det torde ha varit information som ledningen 

och ägarna hade rätt att ta ut löpande. Enligt information från FI, som tog del av tradingportföljen 

dagligen under försommaren 2010, var det dock tydligt att HQ inte följde marknadspriser där dessa 

fanns tillgängliga (Finansinspektionen, 2010-7854).  

Enligt IAS 39 ska derivatinstrument värderas till dess verkliga värde, och företag ska informera om 

vilka metoder och antaganden som använts vid värdering, och vidare uppge vilken nivå instrument 

värderas enligt. Nivå 1-instrument värderas till noterade marknadspriser, Nivå 2-instrument värderas 

genom härledning av t ex liknande instrument på marknaden och Nivå 3-instrument värderas teore-

tiskt, då dessa saknar observerbart marknadsvärde (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS, 2007). HQ har i årsredovisningen informerat om att teoretisk värdering skett på inaktiva, 

illikvida marknader, men inte vidare specificerat hur stor del av optionsportföljen detta gällde. Inte 

heller finns det tydlig information om hur HQ specificerat de olika nivåerna för de egna optionerna 

eller om detta överhuvudtaget tagits hänsyn till.  

Det finns stöd i IAS 39 för företag att använda sig av rekommenderade värderingstekniker för tröga, 

illikvida marknader och det kan tyckas att HQ enligt uttalandet i årsredovisningen garderat sig och 

följt regelverket. Det är dock omöjligt att avgöra, utan möjlighet att kontrollera vilka instrument som 
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använts och om det funnits marknadsvärden, eller liknande instrument att kontrollera det teoretiska 

värdet utifrån. Vidare specificerar IAS 39 ett antal värderingstekniker, vilka HQ enligt FI inte följt, utan 

HQ har förlitat sig på tradingavdelningens värdering av instrument.  

Värderingstekniker innefattar bl a att vid tillgänglighet använda sig av nyligen gjorda transaktioner 

mellan professionella parter är oberoende av varandra, om sådana finns tillgängliga, hänvisning till 

verkligt värde för ett annat instrument som i all väsentlighet är likadant, analys av diskonterade kas-

saflöden och slutligen optionsvärderingsmodeller. HQ har av vad vi kan utläsa till största delen an-

vänt sig av teoretiska optionsvärderingsmodeller.  

Oavsett vilken värderingsteknik som används ska denna, enligt IAS 39, visa en realistisk uppskattning 

av det verkliga värdet där värderingstekniken på ett rättvisande sätt visar hur marknaden skulle pris-

satt instrumentet samt hur marknaden beräknat risk och avkastning. Det kan i efterhand sägas att 

HQ saknat en realistisk uppskattning av det verkliga värdet. IAS 39 utgår dock från antaganden om att 

företag har förmåga att fortsätta bedriva verksamhet, något som HQ tog fasta på i sin ”going-

concern” princip, vilken tillämpades för den största delen av optionsportföljen. Strategin gick ut på 

att sälja optioner med lång löptid, optioner som därmed inte var avsedda att realiseras inom någon 

snar framtid. Detta kan delvis förklara om HQ inte ansåg att en eventuell, tillfällig övervärdering var 

ett problem, eftersom HQ utgick från en historisk volatilitet och att priserna alltid söker sig tillbaka till 

ett historiskt värde. Inte heller detta kan förklara HQ:s värdering, eftersom tradingen inte uppdate-

rade riskmåttet tillräckligt ofta för en korrekt historisk volatilitet. Att värdera tillgångar över dess 

verkliga värde får inte bara effekt på resultatet, utan även på riskerna som sjunker. Därmed kan en 

övervärdering sänka kapitalkravet. Vidare visar FI:s analys av kapitalbasen (se tabell 4.3.2) att HQ kan 

ha manipulerat priser för att öka värdet på tillgångarna och därmed minskat marknadsrisken. 

Enligt IAS 39 p 48A och VT 76 ska företag som använder sig av värderingsmodeller regelbundet juste-

ra värderingsmodeller, och genom att använda priser från observerbara marknadstransaktioner ut-

värdera värderingsmodellen. HQ har baserat på övervärderingen av optionsportföljen inte undersökt 

huruvida värderingstekniken är rimlig i förhållande till marknadsläget. Därmed kan HQ ha brutit mot 

IAS 39 om kalibrering av värderingsmodeller.  

Enligt reglerna för hantering av marknads- och likviditetsrisker bör marknadsvärdering av finansiella 

instrument genomföras dagligen och baseras på en komplett, exakt och uppdaterad information om 

positioner (Finansinspektionen, FFFS 2000:10). HQ utförde dagliga värderingar av positionerna, men 

gjorde faktiska ändringar i volatiliteten endast ett par gånger per månad, detta trots att FI i utred-

ningarna fastställde att volatiliteten var en av de mest kritiska riskfaktorerna för HQ. HQ har lagt en 

stor tilltro till de teoretiska värderingarna istället för att utvärdera marknaden. Vi kan dessvärre inte 

göra en mer djupgående analys, eftersom vi inte har tillgång till vilka instrument HQ handlat med och 

därmed inte på egen hand kan kontrollera marknadspriserna. Dock kan det konstateras att HQ inte 

förstod att deras produkter i form av optioner var övervärderade, något som uppenbarades först när 

avvecklingen påskyndades och de realiserade förlusterna uppgick till drygt 1,2 MSEK.  
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5.2 BLACK & SCHOLES 
Eftersom vi i empirin inte har haft tillgång till det material om vilka derivatinstrument HQ handlat 

med kan vi inte analysera huruvida kritiktiken mot Black & Scholes stämmer i HQ:s fall. 

5.3 RISKHANTERING 
Enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning […] ska företag ha en kapitalbas som vid en given tid-

punkt motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Vi-

dare enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelser ska företaget ha kontroll över risker 

förenade med tradingen och kunna identifiera, mäta, styra och internt rapportera om risknivån. La-

gen ställer krav på rutiner som möjliggör att företag kan hantera riskerna och fullgöra företagets 

plikter (SFS 2004:297).  

Den svenska lagstiftningen bygger på det europeiska regelverket Basel II. HQ hade ett internt krav på 

kapitaltäckningsgrad på 10 %, vilket är två procentenheter över FI:s krav på kapitaltäckningskrav, och 

enligt årsredovisningen 2009 redovisade HQ en kapitaltäckningsgrad på 15 %. Kapitaltäckningsgraden 

bygger på uppskattade risker, och är dessa felkalkylerade, som i HQ:s fall, blir kapitaltäckningsgraden 

missvisande. Efter den ursprungliga platsundersökningen 2007 kritiserade inte FI värderingen eller 

dokumentationen om risker, utan kritiken handlade främst om bristen på en oberoende riskhanter-

ing som kontrollerade att värderingen utfördes korrekt eller om riskhanteringen var tillräcklig. Att HQ 

följde kapitaltäckningskravet är tydligt, däremot går det inte att titta isolerat på lagstiftningen utan 

att väga in bristande riskhantering till grund för felvärderingen som gav en missvisande kapitaltäck-

ningsgrad. Med facit i hand går det alltså att utvisa att HQ enligt en korrekt värdering av optionsport-

följen troligtvis inte hade uppfyllt lagen om kapitaltäckning.  

HQ kunde i och med omfattningen på verksamheten antas vara en komplex verksamhet med krav på 

en oberoende riskhantering enligt FFFS 2007:16. Enligt reglerna ska riskhanteringen kunna bedöma 

risker och avgöra lämplig risknivå (Finansinspektionen, FFFS 2007:16). För det första agerade inte 

HQ:s riskhantering, Risk Management, oberoende från övrig verksamhet i och med att avdelningen 

inte gjorde egna värderingar och riskanalyser, utan endast godkände handlarna på tradingens förslag 

på värdering. Här ser vi även att HQ bryter mot de egna riktlinjerna om Risk Managements ansvar att 

identifiera, mäta och rapportera risker, eftersom det i själva verket var tradingen som tog fram 

riskrapporterna. Vidare var Risk Managements stickprovskontroller aviserade i förväg, så tradingen 

visste när detta skulle ske.  

Enligt FFFS 2000:10 ska mätmetoder generellt omfatta samtliga marknadsrisker med betydelse för 

tillgångar. Mätmetoderna ska vidare vara baserade på accepterade finansiella riskmått och väldoku-

menterade tekniker. HQ tillämpade inte riskmått förenliga med best practice och i kombination med 

värderingstekniken utelämnades marknadsrisker, vilket direkt bryter mot FFFS 2000:10. Detta är 

dock allmänna råd och inte regler, varför FI inte kunde gå in och kontrollera HQ:s värderingstekniker 

2007. Dock lyfte FI risker förknippande med värderingsstrategin gällande bl a risk för oväntade rörel-

ser i volatiliteten, tidsvärdet och brister på oberoende värdering. Dessa risker hanterades inte i HQ, 

annat än med hjälp av riskmatrisen, vilken tog hänsyn till rörelser i volatiliteten på 10 %, detta är 

dock inte en helt ovanlig rörelse, vilket ytterligare stärker behovet av att stresstesta värderingen till 

grund för kapitalbasen.  
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5.4 SLUTSATS 
HQ har överträtt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag genom 

att tillämpa teoretiska värderingar för komplexa finansiella produkter, utan tillräcklig analys av mark-

nadsvärden.  

HQ har brutit mot reglerna i IAS 39 om resultatfört värde, genom att tillämpa daglig redovisning av 

skillnader i transaktionspris och värde för nivå-3 instrument, d v s instrument som värderats enligt 

teoretiska modeller.  

HQ har valt att inte använda spekulativa värderingstekniker genom grundliga marknadsanalyser, utan 

har förlitat sig till de egna teoretiska modellerna. Detta är inte förbjudet enligt regelverket, och det är 

svårt för oss att avgöra huruvida marknaderna har varit illikvida och inaktiva, utan att veta exakt vilka 

instrument HQ handlade med. Dock kan det konstateras att omfattningen av den teoretiska värde-

ringen varit större än vad som krävts och att underskattningen av marknadsvärden har lett till en 

överskattning av optionsportföljens reella värde. 

HQ:s övervärdering kan ha lett till en underskattning av risken och därmed kan det i efterhand kon-

stateras att HQ:s redovisade kapitalkrav inte överensstämt med det faktiska kapitalkravet, vilket visas 

med hjälp av kapitaltäckningsgraden.  

Enligt IAS 39 ska företag vid en teoretisk värdering av finansiella instrument ta hänsyn till marknaden, 

vilket i och med HQ:s övervärdering inte har gjorts. Dock är det svårt att avgöra om förlusten varit så 

pass stor om kapitaltäckningen varit större och avvecklingen av tradingen fått ta längre tid med hän-

syn till tradingens strategi om ”going concern”. En strategi som får stöd av IAS 39.  

FI pekar på övervärderingen som ett resultat av att HQ medvetet manipulerat priserna för sina finan-

siella instrument i avseende att sänka marknadsrisken. Vi kan dock inte, utifrån den här begränsade 

studien, avgöra om så är fallet.  

HQ har brutit mot IAS 39 gällande kalibrering av värderingsmodeller, genom användandet av bristfäl-

liga riskmått och avsaknaden av en oberoende extern värdering av optionsportföljen. 

Värderingen av optionsportföljen har i HQ:s fall påverkat kapitaltäckningsgraden, vilken har blivit 

missvisande. Vi kan dock inte peka på hur detta yttrat sig utan tillgång till information om vilka deri-

vatinstrument HQ har handlat med.   

5.5 METODKRITIK OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Att studera ett så pass nytt fall som HQ har lett till vissa metodologiska problem, vilka vi tagit ställ-

ning till under arbetet med uppsatsen. Studier på den här nivån tenderar att vara tydligt kvalitativa 

eller kvantitativa, men vi har inte kunnat utföra fallstudien å den ena eller andra metoden. Viss data-

hantering har varit tydligt kvalitativ, där våra tolkningar av händelser spelat en stor roll inför analy-

sen. Detta beror givetvis på att vi har mer material att tillgå nu, än vad tillsynsmyndigheten FI hade 

2007 när HQ bara var föremål för en mindre undersökning om komplexa finansiella produkter. Annan 

datahantering är kvantitativ som t ex de finansiella värderingsteorier och lagar som vi prövar utifrån 

HQ. Det största metodologiska problemet med att studera HQ har varit tillgängligheten på såväl ma-
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terial som källor. Huvudmännen inom HQ är i skrivande stund under ett antal utredningar gällande 

ekonomisk brottslighet, och ämnet är på flera sätt känsligt. Därför har vi till största delen fått förlita 

oss på andrahandsinformation från FI samt källmaterial från ett antal journalister, som studerat fallet 

HQ i olika sammanhang. Givetvis kan enskilda journalisters trovärdighet i form av intressekonflikter 

ifrågasättas, men vi har i så stor grad som möjligt använt material som bekräftats av flera av varandra 

oberoende källor och strävat efter att utesluta material som kan tolkas som enskilda personers åsik-

ter.  

Utan fullständig tillgång till material, blir fallstudien ofullständig och det hade varit intressant att väva 

in huvudmännens och ansvarigas motiv i analysen av huruvida lagar och regelverk följts, och även att 

djupare kunna studera FI:s kritik om HQ:s Risk Management. Forskare med tillgång till samtligt mate-

rial och nyckelpersoner inom HQ föreslås göra en djupare studie om detta fenomen utifrån FI:s kritik.    

Reliabiliteten i uppsatsen anser vi är god, baserat på det begränsade material som vi använt oss av. 

Hade fler mätfaktorer kunnat vägas in, såsom HQ:s amerikanska optioner samt underliggande in-

strument och marknadspriser hade studien säkerligen blivit mer avancerad och korrekt. Men efter-

som vi avgränsar oss till HQ:s europeiska optioner och HQ:s påstående om en inaktiv och illikvid 

marknad, anser vi att materialet är relativt lätt att replikera och studera utifrån de regelverk som 

gäller i skrivande stund. Dock vore det intressant att i vidare forskning följa upp EU:s nya regelverk 

för kreditinstitut för att studera hur detta påverkar svenska banker.   

För att säkerställa validiteten har vi eftersträvat att redogöra för relevant lagstiftning samtidigt som 

vi försökt utesluta lagar och regler som vi inte kunnat härleda till syftet och problemet, vilka är rela-

tivt avgränsade.  

Gällande fallstudiens generella karaktär och ambition att vara representativ är detta en svaghet gäl-

lande HQ då fallet är unikt med sin extrema utgång. Detta kan enligt, Denscombe (2000), kompense-

ras med en detaljrik forskning som gör att fallet ändå kan användas som jämförelse i annan forskning. 

Men inte heller detta duger studien om HQ åt eftersom vi saknar en stor del av den mer detaljerade 

informationen kring fallet för att kunna dra fördjupade slutsatser. 

Slutligen finns det en viktig aspekt av fallet med HQ, som vi inte berört i uppsatsen. Det handlar om 

riskkulturen inom Investment banking och hur olika system uppmuntrar till överdrivet risktagande 

med privat sparande som insats. Förslag till vidare forskning kan vara riskkulturen inom HQ och hur 

den bidrog till konkursen.  
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6. DISKUSSION 

I diskussionen utvecklar vi resonemang från analysen. Vidare delar vi i diskussionen med oss av obser-

vationer, vilka inte ges utrymme i analys och slutsats.  

Redan efter FI:s första utredning kunde det konstateras att HQ inte följde lagen om kapitaltäckning 

avseende kontroll över risker, och även om FI inte kunde utläsa hur stora bristerna verkligen var bor-

de FI konstaterat att HQ inte hade full kontroll på sina risker. Detta anser vi är tydligt enligt reglerna, 

och något som FI kunde ha använt som påtryckning mot HQ. Även om det inte var klart att HQ bröt 

mot lagen anser vi att bristfälliga riskmått förstärker ytterligare att FI borde påskyndat processen, 

eftersom det förelåg en risk att HQ bröt mot lagen. Att Risk Management inte verkade oberoende 

uppmärksammades redan efter platsundersökningen 2007, men inte heller här påskyndades åtgär-

der för en snabbare uppföljning även om det kan tyckas uppenbart at HQ bröt mot FI:s regler om 

oberoende riskhantering. Samtlig kritik presenterades ovan och diskussionerna mellan HQ och FI om 

tolkningar av Intern Kapitalutvärdering, stresstester och informationsflöde pågick i drygt två år och 

föranledde ytterligare två utredningar. Först i april, 2010 konstaterade FI att HQ:s förklaringar gällan-

de resursfördelning, stresstester och bristfällig information inte höll och i och med att dessa brister 

ansågs som allvarliga rörande riskhanteringen tillsattes en sista utredning som uppmärksammade 

övervärderingen och ledde till återkallelse av HQ:s tillstånd att bedriva bl a bank- och värdepappers-

rörelse. Eftersom flera av bristerna rörande riskhanteringen uppmärksammades redan 2007 kan det 

ifrågasättas varför FI inte påskyndade en uppföljande utredning och satte större press på HQ att be-

svara frågorna gällande riskhanteringen på ett tillfredsställande sätt. FI:s enhetschef uttryckte i ett 

internt mail känslan av att HQ ”förhalade” processen, vilket ytterligare stärker argumenten för snab-

bare agerande från FI. Den allvarligaste kritiken gällande riskmått avsåg dock en verksamhet som HQ 

menade skulle avvecklas. Men avvecklingen genomfördes aldrig p g a marknadsläget, utan positio-

nerna behölls och tradingens strategi låg fast, även om delar av tradingen säkrades (”hedgades”). 

Efter att ha tagit del av det omfattande materialet och i synnerhet korrespondensen mellan FI och 

HQ anser vi, trots att HQ 2008 hade tagit beslut om avveckling av tradingen, att FI hade anledning att 

påskynda HQ:s svar på frågor. Även om HQ kunde förklara varför man agerat på det ena eller det 

andra sättet, kunde FI ha varit tuffare i sin korrespondens, i synnerhet om det fanns en känsla av 

förhalning från HQ:s sida. FI yttrar sig angående detta i sitt beslut om återkallelse av tillstånd där man 

hävdar att man kunde agerat tidigare om HQ tillhandahållit tillräcklig information. Vi anser dock att FI 

kunde krävt information inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsorganisation.  

Att HQ inte hade kontroll på sin riskkontroll är allvarligt, med tanke på att en banks kapital ska funge-

ra som en buffert för att skydda banken när finansiella problem uppkommer som i sin tur kan leda till 

likvidation eller konkurs. Kapitaltäckningsreglerna finns där i detta fall för att skydda bankens kunder 

och fordringsägare, men hjälper även till att skydda så att de finansiella problemen inte sprider sig 

mellan bankerna. Att HQ varit underkapitaliserat påvisar att bankens rutiner brustit på många punk-

ter både inom redovisning, värderingsmetodik och riskhantering och slutsatsen att HQ inte skött sin 

verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter är lätt att ta till. Gällande riskkontroll är FI bran-

schens kontrollfunktion, och det kan tyckas att FI:s insyn inte varit tillräcklig för att kunna bedöma 

hur stora riskerna var i HQ. I såväl USA som EU diskuteras detta just nu, och en åtstramning av lag-
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stiftningen har skett i USA och ett ändringsdirektiv är under arbete i EU. Att lagstiftningen ses över är 

givetvis viktigt, men samtidigt skriver FI på sin hemsida att de omöjligt kan ha full insyn överallt hela 

tiden, och därmed är det trots hårdare krav fortfarande möjligt för enskilda aktörer att tolka lagar 

och regler i syfte att gynna den egna handeln. I EU:s förslag på ändringar i direktivet behandlas bl a 

hårdare krav på revisorer och deras ansvar att larma om missförhållanden. I uppsatsen berör vi inte 

frågan om revisorns ansvar och agerande, men det är i efterhand tydligt att ansvarsfrågan är tvety-

dig. Dock anser vi att styrelsen i detta fall och under rådande svensk lagstiftning är ytterst ansvariga 

för missförhållanden i HQ, oberoende om kontrollfunktioner såsom Risk Management eller intern- 

och extern revision inte sett tillräckligt allvarligt på riskerna.  

En allvarlig aspekt av fallet HQ är att kritik framkom redan 2008, och FI kunde peka på en risk för 

underkapitalisering och bristande riskhantering. Detta kan i efterhand förklaras av att HQ underskat-

tade kritiken, ändå upp på ledningsnivå. En annan spekulation är att optionsportföljen medvetet 

manipulerats av tradingavdelningen i väntan på att marknaden skulle vända och förlusterna bli vins-

ter. Mot bakgrund av risken att HQ bröt mot gällande regler och lagar, kunde FI agerat tidigare inom 

sitt uppdrag som branschens tillsynsorganisation. Vidare gällande riskhantering bröt HQ mot FI:s 

allmänna råd (Finansinspektionen, FFFS 2000:10), vilka visserligen inte är sanktionerade, men ändå 

ska ses som en rekommenderad lägstanivå för att kunna följa direktiven i t ex lagen (1995:1559) om 

årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag.  

Vi ifrågasätter varför HQ inte gjort någon hänvisning till verkliga värden för liknande instrument base-

rat på att lagstiftningen i IAS 39 är tydlig på hur instrument ska värderas, innan optionsvärderings-

modeller används. Inte heller har HQ diskuterat möjligheten att göra detta, vilket FI anser tyder på 

att HQ medvetet värderat instrument utifrån teorier för att möjliggöra manipulation av priser. Något 

som ytterligare stärker misstankarna om manipulerade priser är den stegvisa ökningen mellan mark-

nadsvärdet och det teoretiska värdet på optionsportföljen. Hade antagandet om historisk volatilitet 

stämt i den teoretiska värderingen borde värdet ibland varit positivt och ibland negativt, istället är 

det bokförda värdet konstant högre (Finansinspektionen, 2010-7854). Även om vi inte kan redogöra 

för hur mycket HQ övervärderat optionsportföljen, kan vi med hjälp av FI:s beräknade resultateffekt 

se hur en övertro på tillgångarnas värde inom tradingen fått HQ att underskatta kapitalkravet. Viktigt 

att komma ihåg är att resultateffekten inkluderar både övervärdering av optionerna och ökade kapi-

talkrav baserat på högre risker. HQ var medvetna om värdeskillnaderna mellan de teoretiska värde-

ringsmodellerna och marknadsvärdet, och lät värdeskillnaden överstiga kapitalbasen vid flertalet 

tillfällen. Risk Management försvarade HQ:s ofullständiga riskmått, vilket resulterade i att riskerna 

underskattades och att värderingsmetoderna aldrig utsattes för kalibrering. Sammantaget är det 

oroväckande att detta kunde pågå i över två år utan ingripande, men fallet HQ tydliggör hur viktigt 

det är att organisationer är kritiska mot den egna verksamheten och vikten av att flera oberoende, 

granskande funktioner ges befogenhet att agera.  

Ansvarsfrågan i HQ är fortfarande under utredning, men sammantaget har vi ramlat över citat och 

beslut som tyder på att ledningen ibland agerat inte bara ansvarslöst utan t o m arrogant. Om detta 

är ett resultat av en bransch som hyllar riskbenägenhet, och som t o m ser en stark riskkultur som en 

garanti för färre lagöverträdelser kvarstår att undersöka.   
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