
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Högre risk ger högre avkastning 
 

Bankers tillvägagångssätt vid riskklassificering av fonder 
 

 
 
 

FoskncaFf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

C-uppsats 15 hp | Företagsekonomi | VT 2011| 

Internationella ekonomprogrammet 

Av: Sandra Mente-Ladanai  & Simon Nygård   
Handledare: Maria Smolander 
 



2 
 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen kommer att beskriva hur Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank går tillväga när de 

ska riskklassificera sina fondportföljer. Intervjuer har genomförts med respektive bank för att få en 

klarare bild på hur dessa använder olika teorier och räknesätt för att fastställa en risknivå på en specifik 

fond och även material från bankernas hemsidor har använts för att komplettera ämnet. 

Bankerna använder sig av olika riskskalor vid kategorisering av olika fondportföljer och 

standardavvikelsen samt value at risk ger svar på den faktorn som dessa tar mest hänsyn till vid 

kategoriseringen utav aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt hedgefonder. 

Standardavvikelsen som majoriteten av bankerna använde sig som det väsentliga måttet för 

rikklassificering som beräknas på historiska värden från en tidsperiod på för det mesta 3 år men 

beräkningar på 5 år kan även förekomma. Detta mått gör det möjligt för investerare att förstå hur hög 

risk en fond har för desto högre standardavvikelse desto högre risk. 

Det finns även andra beräkningar som kommer att förklaras i denna uppsats och vilka faktorer dessa 

hjälper att besvara men dessa är för det mesta hjälpmedel som används för att kunna styrka 

standardavvikelsens respektive value at risks resultat för kategoriseringen av en specifik fond samt ge en 

möjlighet att se andra faktorer som också har sin del av det slutliga beslutet. 
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1.1  Bakgrund: 
 

Fondens uppkomst började för 50 år sedan när den första fonden startades år 1958. För cirka 25 år sedan 

startades Allemansfonden som väckte ett stort intresse hos det svenska folket för fondsparande och 

förtydligade vad ett regelbundet sparande innebär. I Sverige är det väldigt populärt att spara i fonder, 98 

% av alla svenskar mellan 18 och 74 år brukar spara sina pengar i olika fonder med PPM inkluderat. I 

dagens läge finns det ca 4000 fonder på den svenska marknaden i jämförelse med år 1979 då det bara 

fanns 17 fonder. Anledningen till att det finns fler fonder att investera i idag är att den totala 

fondförmögenheten har ökat kraftigt.1  En fond innebär att olika värdepapper är samlade i en portfölj. 

Exempel på sådana värdepapper är aktier, räntebärande värdepapper, optioner samt andra tillgångar.2 

Det positiva med fonder till skillnad från traditionella aktier är att köparna får en riskspridd porfölj 

eftersom de investerar i många olika värdepapper som porföljen innehåller. Däremot ökar risken om 

man investerar i en traditionell aktieportfölj för att en aktie består av en ägarandel i ett aktiebolag. De 

populäraste fonder som investerare brukar spara i är aktiefond, blandfond, räntefond och hedgefond.  

 

En aktiefond består till största del av aktier och det brukar finnas minst 16 stycken aktier i en aktiefond. 

Detta leder till att man sprider sina risker på 16 olika aktier vilket gör att man inte är beroende av 

förändringen av en enda aktie i ett företag.  Fondens värdeförändring beror mycket på hur det går för 

företaget som fonden är placerad i eftersom en aktie är en ägandedel i ett företag. Marknadens förmodan 

om företagets framgång har en stor påverkan på aktiefonden och kan utryckas i det pris aktien handlas 

för på börsen.  Aktiefonder har en högre risk än andra fonder på grund av att deras värde förändras mer 

övertiden, vilket medför att aktiefonder har en större möjlighet till vinst.3 I en blandfond ingår aktier 

samt räntebärande värdepapper som man kan själv sätta ihop till en fondportfölj. Förändringen 

bestämmas av fondens förvaltare och kan därför variera över tid och mellan olika blandfonder. 

Fördelningen i portföljen sköts utav förvaltaren som utgår utifrån en vald risknivå hur många aktier 

alternative räntebärande värdepapper portföljen ska innehålla.4 En räntefond består utav räntebärande 

värdepapper som till exempel obligationer. Dessa ges ut av företag, staten samt kommuner och är ett sätt 

för dem att låna pengar. Det räntebärande värdepapper har en löptid vilket innebär att dem gäller under 

en viss period och under denna period får ägaren av värdepappret en viss ränta betald från utgivaren av 

                                                 
1 http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf 
 
2 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
 
3 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html 
 
4 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnBlandfond.html 
 

http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf
http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/
http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnBlandfond.html


6 
 

värdepappret. Sedan köper utgivaren tillbaka värdepappret när löptiden är slut till ett förutbestämt pris. 

Värdemässigt varierar denna typ av fond väldigt lite och ger en trygg värdeförändring men möjligheten 

till snabb vinst finns inte. De korta och långa räntornas utveckling påverkar räntefonden. Korta 

räntefonder är de fonder som innehåller räntebärande värdepapper med ett års löptid. De räntebärande 

värdepapper med en löptid över ett år kallas för långa räntefonder eller obligationsfonder.5  Hedgefond 

är en värdepappersfond där man investerar i värdepapper som antas öka i värde. Det finns möjlighet till 

att göra blankningsaffärer som gör att du kan sälja lånade aktier för att göra en vinst på kursfall. En 

kombination av aktieköp samt blankningsaffärer kan göra att en hedgefond är mindre beroende av olika 

marknadsutvecklingar. Det finns dock hedgefonder med en annorlunda placeringspolitik som har en mer 

avsevärt risk än vanliga fonder.6  

Skillnaden i risknivån mellan fondportföljerna beror på portföljenas innehåll som varierar beroende på 

vilken typ fondportföljen tillhör. Innehållet som kan innefatta som tidigare nämnts aktier, obligationer, 

räntebärande värdepapper och även andra tillgångar och dessa värdepappers reagerar på marknaden och 

förändras i värde på olika sätt vilket gör att skillnaden mellan exempelvis aktiefond och räntefond är 

radikal vad gäller risknivån.  

 

Fondsparare är inte så pålästa om fondsparande i allmänhet och dess innebörd, för att fonder inte 

uppmärksammas i media lika mycket som aktier gör. Detta leder till att det blir svårare för investerare 

att följa fondernas utveckling. För att förenkla jämförelsen av fonder för investerare finns det riskskalor 

som många investerare går efter. Vanligtvis så brukar en portfölj med riskskala 1 vara den lägsta och 

desto högre siffra det blir desto mer riskfyllt är det att investera sina pengar i denna fondportfölj. Det 

negativa med dagens riskklassificering av fonder är att alla banker har olika typer av riskskalor och 

färganvisningar som gör det svårt för investerare att jämföra fonder mellan olika fondbolag. Innan 

bankerna riskklassificerar fonder måste dem undersöka olika faktorer som senare används som underlag 

till avgörandet av risknivån på en specifik fondportfölj. Vilket leder in oss på de faktorer som ska 

besvaras utav olika uträkningar och mått som genom sitt resultat visar hur riskfylld en specifik 

fondportfölj är.  

 

I dagens läge så gör olika banker på lite olika sätt när det kommer till riskklassificering av fonder men i 

Augusti år 2011 planeras ett EU direktiv att införas vilket kommer leda till att alla fondbolag ska göra på 

samma sätt när det kommer till risklassificering av fondportföljer. 

                                                 
5 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnRantefond.html 
 
6 http://www.ne.se/lang/hedgefond 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnRantefond.html
http://www.ne.se/lang/hedgefond
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1.2 Syfte: 
 
Syftet med vår uppsatts är att undersöka vilka faktorer som är väsentliga när bankerna ska 

riskklassificera sina fonder och om riskklassificeringen skiljer sig mellan olika banker. 

 
1.3 Frågeställningar: 
 

• Hur gör bankerna när de riskkvalificerar sina fonder? 

• Finns det några skillnader mellan bankernas riskklassificering av fondportföljer? 

 

1.4 Avgränsningar: 
 
Skandiabanken, Swedbank och Handelsbanken är de tre bankerna som vi har tänkt avgränsa oss till för 

att kunna se om dessa har liknande system när de ska klassificera risken på de olika fondportföljerna. Vi 

kommer även att bara tala om de vanligaste fondportföljerna aktiefond, blandfond, räntefond samt 

hedgefond. Inga intervjuer genomfördes med några rating bolag, då det är utanför vårat ämne. 

 
1.5 Metod: 
 
I vår uppsats kommer vi att utgå från en kvalitativ ansats som innebär att vi kommer att lägga en stor 

vikt på att grunda vår uppsatts på information som vi kommer att få från våra valda banker genom 

intervjuer med respektive chefer för riskhantering av fondportföljer av varje bank.  

Eftersom vi kommer att använda oss utav en kvalitativ antas så kommer vi ha ett intensivt 

undersökningsupplägg. Detta innebär att vi kommer beskriva många nyanser och detaljer om fenomenet 

och vi kommer att försöka visa kopplingen mellan fenomen och dess kontext. Genom ett intensivt 

undersökningsupplägg kommer vi skapa en djupare förståelse kring vilka faktorer som är väsentliga när 

banker ska riskklassificera sina fonder. För att åstadkomma detta krävs det att vi går in på djupet i vår 

frågeställning och att vi strävar efter svar som kommer att ge oss en grundlig beskrivning.  

Det finns även ett extensivt undersökningsupplägg som innebär att man beskriver väldigt exakt 

fenomenets omfattning, utsträckning och frekvens i olika kontexter och detta ger även en bättre 

möjlighet till generalisering. Denna typ av undersökningsupplägg kommer inte att vara aktuell i vår 

uppsats eftersom som tidigare redan nämnt så vill få en djup förståelse från vår undersökning och inte en 

generell överblick 
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De kvalitativa data kommer vi att samla in genom att intervjua de valda bankerna, för att få tillgång till 

den väsentliga informationen om de faktorer som ligger till grund för bankernas riskkvalificering av 

fonder. På så sätt kommer vi att få fram mer detaljerad information om hur bankerna riskkvalificerar 

sina fonder och vi kommer även få svar på om alla teorier som vi har valt att ta hjälp av för att besvara 

vår frågeställning är väsentliga.  

Vi kommer att ställa öppna frågor så de intervjuade kan formulera svaren själva, för att då kan de 

intervjuade föra hur informationen ska lämnas.  En annan fördel med den öppenhet som den kvalitativa 

anastasen ger är när respondenterna får själva styra svaren så ökar det giltigheten på svaren på frågorna.  

Resterande data kommer vi att samla in via publicerat material på bankernas hemsidor, där bankerna 

beskriver vilka typer av fonder de har och vilka nyckeltal som är viktiga att känna till för att veta vad det 

är som påverkar en fondportföljs risknivå. Vi kommer även samla data från internetkällor som beskriver 

fondmarknaden och uppdateras konstant om ny information på fondmarknaden.  

Genom att göra besöks intervjuer så kommer vi betydligt lättare att få personlig kontakt och på så sätt 

uppfatta respondentens uppträdande. Skulle vi exempelvis göra en telefonintervju så finns det en risk att 

intervjuaren svarar kortfattad och svaren blir oförstådda vilket kan leda till att det blir en sämre 

informations källa som vi kan utgå ifrån.  

Vi har valt att inte ta med någon kvantitativ undersökning eftersom det inte är aktuellt för att besvara vår 

frågeställning. 

 

Vi anser att intervjuerna som vi kommer att genomföra kommer vara vår primära data och den 

resterande data som vi kommer att få tag på från böcker samt bankernas internethemsidor kommer att 

vara våran sekundära data. 

 

För att kunna analysera de kvalitativa data materialet från intervjuerna kommer vi att använda oss utav 

två hjälpmedel som är beskrivning och kategorisering.  

Beskrivning handlar om att få så noggrann beskrivning av data som mjöligt utan att vi påverkar den och 

detta kommer vi att lyfta fram väldigt mycket i empiri kapitlet samt i analys kapitlet där vi kommer att 

beskriva hur de teorier som vi har valt kopplas ihop med värkligheten och vi kommer även lägga in svar 

av verkligheten från intervjuerna som vi kommer att genomföra med respektive bankerna. Egna 

kommentarer eller tyckanden av den inhämtade informationen kommer inte att ske vid beskrivning av 

data.  

Kategoriseringen kommer vi använda oss utav när vi ska beskriva information om risknivån på våra 

utvalda fonder och utifrån denna information kommer det bli tydligare vilka fonder som har högre 

respektive lägre risknivå genom olika riskskalor som respektive bank använder sig utav.  
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1.7 Reliabilitet: 
 
Reliabilitet är hur tillförlitlig data är. Ställa en fråga två gånger och se om man får samma svar är ett sätt 

att se om data är tillräckligt tillförlitlig. I vår uppsats kommer data från intervjuarna ha en hög 

tillförlitlighet då vi kommer att prata med bankernas anställda som är kompetenta inom detta område. 

Vi kommer att ställa ungefär mellan 10 till 15 frågor för att respektive bank ska kunna besvara vår 

frågeställning från olika perspektiv och för att vi ska kunna få tillförlitliga svar utan att vi utelämnar 

viktig informationsinsamlig som kommer att hjälpa oss att få svar på det vi vill undersöka 

 

 

1.7 Validitet: 
 
Detta är ett sätt att beskriva hur sann en informationskälla är. Det är viktigt att granska den 

informationen som vi kommer att få fram för att kunna veta hur hög validitet våran uppsatts kommer att 

innefatta. 

Eftersom vi kommer att intervjua chefer som är väldigt kompetenta och har hög kunskap inom sitt 

område kan vi konstatera att vår information som vi kommer att få från intervjuarna av respektive bank 

kommer att ha en hög grad av validitet. 
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2 Teori: 

2.1 Modern portföljsteori:  
 
Den moderna portföljsteorin handlar om sambandet mellan risk och avkastning. Med andra ord så måste 

man acceptera en högre risk och man vill ha en hög avkastning på sin portfölj.7 

Det är viktigt att standardavvikelsen av en portfölj har ett mindre värde en den genomsnittliga 

standardavvikelsen av värdepapper som portföljen innehåller. Den moderna portföljsteorin beskriver 

även konstruktionen av effektiva portföljer som ger den lägsta möjliga risknivån för en given förväntad 

avkastning. Det går inte att konstruera en annan portfölj med samma respektive bättre nivå av förväntad 

avkastning eller lägre standardavvikelse om en sådan portfölj finns.8   

 

Det finns två typer av risk som man brukar tala om inom denna teori som kallar för marknadsrisk och 

unik risk. Marknadsrisk är de olika typer av risker som finns på marknaden som till exempel förändring 

av räntor, världshändelser, konjunktur mm. Med den unika risken menas att endast aktier från vissa 

branscher påverkas och dessa risker brukar vanligtvist inte komma från marknaden. Man kan inte 

diversifiera bort marknadsrisken genom att köpa en fondportfölj med många olika aktier och 

räntebärande värdepapper. I denna teori nämns även marknadsportfölj som innehåller alla aktier på 

marknaden men där den unika risken har diversifierats bort. Markandsportföljen är den portfölj där 

förhållandet mellan avkastning och risk är som bäst. När man vill sprida sin risk i en portfölj använder 

man sig av diversifiering som gör att man kan uppnå en jämn avkastning då ens risk delas på olika 

placeringar exempelvis aktier, räntebärande värdepapper, obligationer mm i en fondportfölj. Skulle man 

få en sämre avkastning i någon utav dessa kan den förlust kompenseras genom att det troligen går bättre 

för någon annan exempelvis aktie.9  

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 http://www.aktiesite.se/portfoljteori.htm  
8http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=htt

p://moneyterms.co.uk/portfolio-theory/&usg=ALkJrhhrmjU9BOTADiHT2qHADK1_N0xQUg  
9 https://www.fidelity.se/investerare/vagledning/lara-sig-investeringar/investeringsfakta/diversifiering.page  

http://www.aktiesite.se/portfoljteori.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://moneyterms.co.uk/portfolio-theory/&usg=ALkJrhhrmjU9BOTADiHT2qHADK1_N0xQUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://moneyterms.co.uk/portfolio-theory/&usg=ALkJrhhrmjU9BOTADiHT2qHADK1_N0xQUg
https://www.fidelity.se/investerare/vagledning/lara-sig-investeringar/investeringsfakta/diversifiering.page
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2.2 CAPM: 
 
Fullständiga benämningen på denna modell är Capital asset pricing model och denna modell handlar om 

en uppsättning av förutsägelser angående förväntad avkastning på riskfyllda tillgångar.10En bedömning 

görs på risken av en fondportföljs kassaflöde för att man ska kunna ta fram en lämplig 

diskonteringsränta som ska användas i värderingen av fondportföljen.  

CAPM ekvation ser ut på följande sätt: 

� � �� � ������ 	 ��
 
 

Avkastningen på en riskfylld tillgång får man fram genom att man tar den riskfria räntan och adderar 

den med beta som är multiplicerat med riskpremien. Riskpremien får man fram genom att subtrahera 

avkastning på marknadsportföljen med återigen den riskfria räntan.  

Betavärdet används som ett mått för att mäta marknadsrisken för att kunna se hur känslig fonden är för 

förändringar på marknaden där den placeras. Om betavärdet är exempelvis 1,5 och marknadens index 

går upp med 1% så innebär detta att fonden går upp med 1,5%.11  

2.3 Alfa: 
 
Detta mått används för att mäta fondens under samt över avkastning i jämförelse med index. Måttet 

mäts på en justerad avkastning för fondens beta (marknadsrisk). Det ligger i förvaltarens intresse att 

maximera alfa.12 

2.4 Standardavvikelsen: 
 
Standardavvikelsen är ett mått som visar hur ett värde skiljer sig från genomsnittet. Den används för att 

mäta risken hos en fond och man mäta hur mycket en fond ökar respektive minskar i värde under en viss 

tidsperiod i förhållande till fondens genomsnittliga värde eller om det avviker från medelvärdet på 

fonden. När man mäter standardavvikelsen på en fond brukar man ha en tidperiod som är två till tre år. 

Om den uträknade standardavvikelsens resultat är lågt så betyder detta en låg risk för investeraren 

eftersom fondkursen ändring är mindre radikal. Standardavvikelsen kan även visa nivån av fondens 

diversifiering, där en fond som är väldiversifierad har oftast en låg standardavvikelse.13  

                                                 
10 Bodie, Zvi, Kane, Alex & Marcus, Alan J., Investments, 6. ed., McGraw-Hill, Boston, 2005, sid 282-283 
11 http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/betavarde/ 
12 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf 
13 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf 

http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/betavarde/
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
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2.5 Value at risk: 
 
Detta är ett mått som bankerna använder sig utav för att mäta risken på en möjlig förlust av en extremt 

negativ avkastning.14 Måttet användes dock specifikt för att mäta förluster som kommer upp till följd av 

normala marknadsrörelser. Det finns bara en liten sannolikhet att förluster blir större än value at risk. 

Value at Risk slår ihop alla risker i en portfölj till en gemensam siffra som används i rapporteringar till 

tillsynsmyndigheter eller årsrapporter. 

 

Det finns flera faktorer som man måste tänka på när man ska mäta value at risk som exempelvis räntan 

på obligationer med längre löptid, räntan på växelkursen för andra valutor mm. Alla faktorer måste 

identifieras och formeln för prissättning måste erhålla alla dessa faktorer. Hanteringen av optioner kan 

ske genom att man hanterar standardavvikelsen som en faktor på marknaden som måste genomgå en 

bedömning och samlas in i slutet efter varje period. Standardavvikelsen kan även ses som en konstant 

och då bortser man från dess slupmässiga ändringar över tiden. Efter att man har samlat in riskfyllda 

faktorer på marknaden avgör mark-to-market hur vinster och förluster på varje instrument i portföljen 

ska räknas ut. Adderingar av ändringar sker dagligen innan man får ett resultat på den högsta vinsten till 

den lägsta förlusten eller vise versa.15    

   

2.6 Sharpekvot: 
 
Sharpe-kvoten används som ett mått för att visar portföljens riskjusterade avkastning genom att man 

räknar ut avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till standardavvikelsen i portföljen.16 Hänsyn 

tas till fondens historiska risknivåer. Om en fond har en hög sharpekvot betyder detta att den har gett en 

bättre avkastning i förhållande till riskexponeringen. Måttet anges vanligtvist i procent årligen och man 

räknar ut det genom att dividerar riskpremien med standardavvikelsen (fonders risk). Resultatet visar 

den extra vinsten som utvinns per extra enhet risk.17   Bankerna kan använda sig av sharpekvoten för att 

jämföra med konkurrenternas sharpekvot och på så sätt skaffa sig en uppfattning om andra förvaltares 

skicklighet. 

 

                                                 
14 Bodie, Zvi, Kane, Alex & Marcus, Alan J., Investments, 6. ed., McGraw-Hill, Boston, 2005, sid 153 
15 http://www.casact.net/education/specsem/99frmgt/pearson2.pdf  
16 http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/sharpe-kvot/  
17 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf 

http://www.casact.net/education/specsem/99frmgt/pearson2.pdf
http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/sharpe-kvot/
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
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2.7 Duration: 
 
Duration är ett tidsmått som man använder sig utav för att visa en obligations genomsnittliga 

räntebindningstid och används även som ett riskmått för en obligation. Metoden kan även användas för 

att visa den genomsnittliga löptiden i en räntefond. 

Duration kan också vara ett mått som visar vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika 

mycket.18 Metoden mäter hur känsligt värdet är på räntebärande värdepapper när det sker ränteökningar 

respektive ränteminskningar och desto högre durationen blir så visar detta att värdet blir allt mer 

känsligt. Duration anges normalt i år och om exempelvis en nollkupongare (obligation) inte ger någon 

utdelning under sin löptid så är durationen samma som obligationens löptid, därför att den återbäring 

som man får från obligationen kommer i efterhand och detta medför att risken stiger. Om en obligations 

ränteutdelningar kommer årligen så medför detta en lägre risk eftersom man får en del av sina pengar 

tidigare. Durationen är alltid lägre än löptiden i år på en sådan obligation.19 

 

2.8 Stresstester: 
 
Stresstester är ett verktyg som används för att kunna värdera en banks förmåga att stå emot olika 

negativa externa scenarier. Dessa används även som underlag till genomförelse utav kapitalbedömning 

av bankerna.20 De senaste 20 åren har det inträffat externa händelser som har påverkat den finansiella 

marknaden negativt som exempelvis Asienkrisen 1997, Finanskrisen 2008 och terroristattacken i USA 

(11/9) och även stadsfinansiella problem i enskilda länder. Dessa händelser har orsakat att banker har 

förlorat mycket kapital.  

 

Genom stresstester bedömer bankerna sin stabilitet samt hur väl utrustade dem är för att klara av externa 

händelser. Detta ger en möjlighet för bankerna att kunna planera hur hög risk dem är villiga att ta samt 

vilka åtgärden är nödvändiga exempelvis kapitalberedskap.  Det som menas med god kapitalberedskap 

är att bankerna måste ha konkreta planer för att ha möjlighet till att förbättra kapitaltäckning inom en 

skälig tid.21   Exempel på olika stresstester som genomförs är högre räntor, svagare ekonomisk 

utveckling, fallande börs och stora förluster på bankernas portföljer av europeiska stadspapper. 

                                                 
18 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1426.aspx  
19 http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/duration/  
20http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2010/PM%20FI%20Stresstest%20storbankerna%202010

.pdf  
21 http://www.fi.se/Utredningar/Skrivelser/Listan/EUs-stresstest-av-storbankerna/  

https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1426.aspx
http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/duration/
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2010/PM%20FI%20Stresstest%20storbankerna%202010.pdf
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2010/PM%20FI%20Stresstest%20storbankerna%202010.pdf
http://www.fi.se/Utredningar/Skrivelser/Listan/EUs-stresstest-av-storbankerna/
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2.9 Rating: 
 
Rating är ett sätt för att se om en fond har en låg eller en hög risk när det gäller avkastning eventuellt 

förlust på insatta pengar, dvs. ett fond betyg. Kriterierna man tittar på är framförallt historisk avkastning 

och risk. När man ska välja en fond så kan det vara intressant att titta på vad fonderna har fått för rating 

för att kunna få en vägledning hur stora risker man sätter sin ekonomi för. Det är viktigt att ta till hänsyn 

till framtiden, hur länge man tänker ska spara och vilka risker man är beredd att ta. Om samma fonder 

har fått lika höga betyg i olika rating system betyder det att dessa fonder har en bra placeringsinriktning 

och risken är relativt låg.22 

 

Det finns olika typer av ratingsystem som bankerna brukar använda för att kunna vägleda sina kunder i 

val utav fondportföljer. De vanligaste är Morningstar, Standard and Poors fund rating, Finacial times 

och Wassum Fund rating.23 Bankerna som vi har valt att undersöka använder sig utav Morningstar samt 

Standard and Poors fund rating. Morningstars ratingsystem har grupperat olika fonder i ungefär 140 

fondkategorier. Varje kategori innehåller fonder som är jämförbara med varandra. Morningstar 

betygsätter sina fonder utifrån den avkastning som dem har haft under de senaste tre, fem eller 10 år. 

Betyget fondportföljen får är i form av 1-5 stjärnor där 1 är det lägsta betyget. Standard and Poors fund 

rating har ett ratingsystem i form av ett till tre A där tre A:an är det högsta betyget. Man betygsätter 

dock bara de 20 procent av fonderna som har visat bäst resultat. Till skillnad från morningstar tittar man 

inte bara på fondernas historiska avkastning utan även på framtida förmåga. 

 
2.10 Likertskalan: 
 
Likertskalan utarbetades utav den amerikanske socialpsykologen Renis Likert (1903-81). Det är en 

attitydskala som genom förstudier har kunnat visa attitydinställningen till någon eller något.24 Skalan 

innehåller ett par påståenden som en människa ska ta ställning till beroende på hur starkt eller svagt 

denne håller med. Svaret på varje påstående är poängsatt och resultatet av summan anger varje sig man 

har en stark respektive svag ställning till någonting. 

Med hjälp av denna skala kan bankerna få en uppfattning om hur stor risk kunden är beredd att ta när 

denne vill investera i fonder. 

 

                                                 
22 http://www.fondspara.se/Hjalp-vid-fondval/Rating/ 
23 http://www.fondspara.se/Hjalp-vid-fondval/Rating/ 
24 http://www.ne.se/likertskala 

http://www.fondspara.se/Hjalp-vid-fondval/Rating/
http://www.fondspara.se/Hjalp-vid-fondval/Rating/
http://www.ne.se/likertskala
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2.11 Sammanfattning av teorier: 
 
Portföljsteorin är den väsentliga teorin som handlar om sambandet mellan risk och avkastning vilket är 

underlaget som fonderna baseras på. Eftersom fondportföljen innehåller många olika aktier, 

räntebärande värdepapper, obligationer mm, så sprider man (diversifierar) olika risker på innehållet i 

portföljen vilket gör att det är mindre riskfyllt att investera i fonder än exempelvis aktier. Desto större 

risk en investerare tar desto högre möjligheter har denne för att få en hög vinst och vise versa. 

När bankerna ska riskklassificera sina fondportföljer måste de undersöka olika möjliga risker som gör 

att en specifik fond är mer riskfylld att investera i en än andra och för att kunna få svar på denna fråga 

gör man olika uträkningar samt antaganden från tidigare värden som fonden visat. En modell som räknar 

ut den förväntade avkastningen på en riskfylld tillgång är CAPM.  En bedömning görs på risken av en 

fondportföljs kassaflöde.  

Detta hjälper bankerna att ta fram en lämplig diskonteringsränta som ska användas i värderingen av 

fondportföljen. Eftersom fondens känslighet för olika typer av förändringar på marknaden är en viktig 

faktor så är betavärdet ett mått som används för att kunna mäta marknadsrisken. Ett högt alfavärde 

ligger i förvaltarens intresse eftersom alfa används för att mäta fonden höga respektive låga avkastning i 

jämförelse med index. Alfa mäts på avkastningen som är justerat för fondens beta.  För att få en 

uppfattning om hur fonden ökar respektive minskar i värde under en viss tidsperiod använder man sig av 

standardavvikelsen eftersom dess resultat kan jämföras med fonden genomsnittliga värden. Resultatet 

kan även användas för att se om fonden börjar avvika från sitt historiska medelvärde. 

En låg standardavvikelse betyder en låg risk för investeraren och detta kan även användas för att 

riskklassificera fonden till olika riskkategorier.  Ibland kan banker tycka att standardavvikelsen är ett 

ofullständigt mått eftersom resultat skrivs i procent.  

 

Value at the risk mäts i pengar och gör att det blir lättare för banker att mäta möjliga förluster som kan 

förekomma från extremt negativa avkastningar. En samling av faktorer görs som exempelvis räntan på 

obligationer med längre löptid, räntan på växelkursen för andra valutor mm för att kunna räkna ut value 

at the risk som senare används som ett hjälpmedel för prissättningen på fonden. Sharpe-kvoten är måttet 

som visar portföljens riskjusterade avkastning som man får fram genom att man räknar ut avkastningen 

utöver den riskfria räntan i relations till standardavvikelsen i portföljen. Detta mått hjälper att se om en 

fond har gett en bättre avkastning i förhållande till riskexponeringen dvs. extra vinsten som man får ut 

per extra riskenhet.  Om en fondportfölj innehåller obligationer så använder man sig utav ett tidsmått 

som kallas för duration för att kunna visa en obligations genomsnittliga räntebindningstid och 

obligationens risknivå.  Duration kan även visa en räntefonds genomsnittliga räntetid och dess 

känslighet för ökning respektive minskning av räntan på marknaden. Duration används för det mesta i 
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uträckning av risknivå på blandfonder.  Efter att man har utfört olika interna uträckningar på en 

fondportfölj måste man också veta att det kan förekomma externa händelser som kan påverka 

fondportföljens värde på ett negativt sett.  

 

Stress tester är någonting som både bankerna och finansinspektionen använder för att kunna värdera en 

banks förmåga att stå emot olika negativa externa händelser. Det är ett sätt för bankerna att kunna vara 

förberedda på olika radikala ändringar och för att det ska finnas en strategi som ska kunna hjälpa dem att 

ta sig ut ur sådana tider med förhoppningsvis små förluster. Efter alla uträkningar, undersökningar och 

insamling av information om fondens innehåll så använder sig bankerna utav rating för att ge olika 

fonder betyg beroende på om de har en hög respektive låg risk när det gäller avkastning eller eventuell 

förlust på insatta pengar. Fondens historiska avkastning och risk är en viktig faktor som han tar hänsyn 

för att kunna veta om den är stabil eller om den har haft radikala förändringar. Ett högt ratingbetyg 

innebär att fonden har en bra placering och låg risk. Morningstar, Standard and Poors fund rating, 

Finacial times och Wassum Fund rating är kända ratingsystem som bankerna använder sig utav för att 

betygsätta sina fondportföljer.  Banker har ett väldigt stort utbud på fonder och för att investerare ska ha 

lättare att veta vilka fonder eller fond dem ska investera i så används en attitydskala som kallas för 

likertskalan. 

Skalan består av olika påståenden som en investerare ska ta ställning till och varje ställning har en 

rangordning från ett till fem där siffran fem innebär att investeraren håller starkt med påståendet. Poäng 

från varje påstående summeras och utifrån skalans resultat erbjuder man de fonder som passar den 

enskilde investeraren bäst.   
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3 Empiri: 

 
3.1 Skandia Fonder AB 
 
Skandiabanken är en ganska ny bank som startades år 1994 och var den första på marknaden i form av 

telefonbank. Idag har Skandiabanken utvecklats till en prisbelönt internetbank som erbjuder sina kunder 

olika tjänster inom bank, sparande samt placering. 

Skandia Fonder jobbar framför allt med externa förvaltare men har sina fondandelsfonder som kallas för 

Skandia Selected och det är Skandia Fonders personal som sköter dessa.  

Skandia Fonder AB ingår i Skandiakoncernen och är ett dotterbolag som är helägt till Skandiabanken.  

Bolaget har 30 stycken fonder som de själva erbjuder sina investerare men eftersom de arbetar även med 

externa förvaltare så finns ett utbud på ca 800 fonder att välja bland.   

 

Skandia fonders riskklassificering; 
 
Skandia Fonder AB har lite mindre fonder som de erbjuder till sina investerare en de andra bankerna 

men eftersom de arbetar med andra förvaltare så är utbudet stor vad gäller den totala mängden av fonder 

i bolaget. 

Fondbolaget erbjuder olika aktiefonder men ett mindre antal blandfonder, räntefonder och hedgefonder. 

När Skandia Fonder väljer att riskklassificera en fond använder det sig av en färgskala för att indikera 

fondens risknivå. 

Indikationen kan visas som på bilden nedan25: 

 
 
 
 
 
 
 
    

           Risknivå 
 

Skandia Fonder har en skala från ett till fem där fem är den högsta risknivån men denna skala gäller 

endast blandfonder. 

                                                 
25 http://cust.msse.se/se/skandia/Funds/rating.aspx?cid=CL00010024&pid=-
1&lang=SV&curiso=SEK&country=SE&clientattributes=1&Lastpage=S%C3%B6k%20fond&LastpageURL=%
2fse%2fskandia%2fquickrank%2findex.aspx%3ftab%3dRSLTS|lang%3dSV|univ%3dSE1|country%3dSE|curiso
%3dSEK|mec%3d|cat%3d-1|search%3d|sortby%3dCustom_4|sortorder%3dASC|PageNo%3d1|Firstletter%3d 

 
 
 
Fonden  

 

Låg 
 

Medel Hög 

http://cust.msse.se/se/skandia/Funds/rating.aspx?cid=CL00010024&pid=-1&lang=SV&curiso=SEK&country=SE&clientattributes=1&Lastpage=S%C3%B6k%20fond&LastpageURL=%2fse%2fskandia%2fquickrank%2findex.aspx%3ftab%3dRSLTS|lang%3dSV|univ%3dSE1|country%3dSE|curiso%3dSEK|mec%3d|cat%3d-1|search%3d|sortby%3dCustom_4|sortorder%3dASC|PageNo%3d1|Firstletter%3d
http://cust.msse.se/se/skandia/Funds/rating.aspx?cid=CL00010024&pid=-1&lang=SV&curiso=SEK&country=SE&clientattributes=1&Lastpage=S%C3%B6k%20fond&LastpageURL=%2fse%2fskandia%2fquickrank%2findex.aspx%3ftab%3dRSLTS|lang%3dSV|univ%3dSE1|country%3dSE|curiso%3dSEK|mec%3d|cat%3d-1|search%3d|sortby%3dCustom_4|sortorder%3dASC|PageNo%3d1|Firstletter%3d
http://cust.msse.se/se/skandia/Funds/rating.aspx?cid=CL00010024&pid=-1&lang=SV&curiso=SEK&country=SE&clientattributes=1&Lastpage=S%C3%B6k%20fond&LastpageURL=%2fse%2fskandia%2fquickrank%2findex.aspx%3ftab%3dRSLTS|lang%3dSV|univ%3dSE1|country%3dSE|curiso%3dSEK|mec%3d|cat%3d-1|search%3d|sortby%3dCustom_4|sortorder%3dASC|PageNo%3d1|Firstletter%3d
http://cust.msse.se/se/skandia/Funds/rating.aspx?cid=CL00010024&pid=-1&lang=SV&curiso=SEK&country=SE&clientattributes=1&Lastpage=S%C3%B6k%20fond&LastpageURL=%2fse%2fskandia%2fquickrank%2findex.aspx%3ftab%3dRSLTS|lang%3dSV|univ%3dSE1|country%3dSE|curiso%3dSEK|mec%3d|cat%3d-1|search%3d|sortby%3dCustom_4|sortorder%3dASC|PageNo%3d1|Firstletter%3d
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Fondbolaget utvärderar innehållet i en portfölj baserad på information som ratingbolaget morningstar 

samlar in om alla värdepapper, aktier mm som respektive fondportfölj innehåller. Utöver denna 

utvärdering gör även andra beräkningar inom fondbolaget för att kunna fastställa risken hos respektive 

fondportfölj. En av de viktiga beräkningar som görs är fondens känslighet inför olika 

marknadssvängningar. Beräkningen sker på historiska värden för de senaste tre åren som sedan jämförs 

med index vilket ger Skandias fondbolag en möjlighet till att se fondernas prestation i jämförelse med 

andra fonder från andra fondbolag. 

Sedan görs beräkningar av fondens faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen som 

baseras på tidigare beräkningar av fondens känslighet. Detta ger fondbolaget en möjlighet att se om 

fonden utveckling har varit bättre eller sämre än det man hade förväntad sig.   

Skandiabanken använder standardavvikelsen som det viktigaste måttet för riskklassificeringen genom att 

mäta fondens avkastning under de tre senaste åren och titta på om snittet avvikit från medelavkastningen 

som är den väsentliga faktorn för vad som avgör om en fond får hög respektive låg risknivå på skalan 

Fondbolaget indikerar standardavvikelsens betydelse genom morningstar rating och intervallen nedan i 

figuren visar vart gränserna för varje nivå går26:  

 

 
Standardavvikelse 
 

Morningstar Rating 

 

Beräkningar görs även på hur mycket avkastning per total risk en förvaltare har lyckats att åstadkomma. 

Beräkningen sker på två fonder som placeras på samma marknad för att man ska kunna jämföra dessa 

och hos morningstar gör beräkningarna på historiska värden insamlade de senaste åren. 

För blandfonder och räntefonder är det viktigt att veta fondernas känslighet mot stigande samt fallande 

räntor. Genom uträkningar av genomsnittlig löptid till förfallodatum på äganden med en fast ränta som 

mäts i år kan fondbolaget räkna ut detta mått och på så sätt kunna även beräkna möjliga svängningar 

som kan påverka exempelvis räntebärande värdepappren i fonden. Dock anser Skandiabankens 

fondbolag är alla andra mått som besvarar de ovanstående faktorerna inte lika väsentliga som 

standardavvikelsen utan dem används mest som hjälpmedel för att stärka standardavvikelsen resultat 

och även kunna få en möjlighet till att kunna undersöka andra faktorer som skulle kunna ha en del av 

påverkan i riskkategoriseringen av olika fondportföljer. Som tidigare nämnts baserare Skandias 

                                                 
26 http://cust.msse.se/se/skandia/definitions/index.aspx?lang=SV&helptype=S&keyword=riskprof 

0%-13,3%
 

Låg 

13,3%-26,7%
 

Medel 

26,7%-högre
 

Hög 

http://cust.msse.se/se/skandia/definitions/index.aspx?lang=SV&helptype=S&keyword=riskprof
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Fondbolag förutom på sina egna beräkningar mycket sin riskklassificering på beräkningar som redan har 

gjort av ratingbolaget morningstar och utgår mer från de beräkningar som de får från ratingbolaget än 

sina egna. Morningstar beräknar olika faktorer för risklassificering av fonder på historiska värden som 

man samlar in från de tre senaste åren. Detta ger en vägledning för investerare om hur der kan gå för en 

specifik fond i framtiden. Enligt Skandias fondbolag finns det ingen specifik standard på hur ett 

fondbolag ska riskklassificera sina fonder och alla fondbolag gör på sitt eget sätt. Självklart finns det 

grundregler som man ska följa enligt finansinspektionen så att fondbolagen inte går utanför ramarna 

men när det handlar om antal risknivåer, färger på skalor samt måttgränser för standardavvikelsen 

resultat för respektive nivå så finns det inga exakta direktiv på hur ett fondbolag måste gå till väga. 

Dock påpekade Skandiabankens fondbolag att det kommer komma ut ett nytt direktiv vad gäller 

riskklassificering av fonder som alla fondbolag måste följa i augusti. Direktivet kommer att bestämma 

exakt hur många risknivåer en riskskala ska ha och vilken resultat standardavvikelsen varje riksnivå ska 

indikera. Detta kommer göra det enklare både för investerare och fondbolagen att jämföra olika fonder 

hos olika fondbolag. Skandias fondbolag använder sig mycket av att vägleda sina investerare genom 

ställningstagande frågor. Utifrån svaren råder det sina investerare om vilken fon som skulle passa in bäst 

med investerarens profil. 

3.2 Swedbank Robur AB 
 
Fondbolaget Swedbank Robur var ett utav de första fondbolagen som bildades år 1967 i Sverige. 

Swedbank Robur ägs av Nordens största bankkoncern Swedbank.  Idag förvaltar företaget kapital åt 2,8 

miljoner fondsparare och är en av Nordens största kapitalförvaltare som tar hand om drygt 25 procent av 

det förvaltade kapitalet på fondmarknaden i Sverige. Swedbank Robur ställer höga kvar på bolag som de 

investerar i eftersom de är aktieägare i många svenska bolag som är börsnoterade. Aktiv förvaltning är 

grunden i investeringsarbetet och detta baseras på fundamental analys samt noggrann uppföljning och 

ständig riskkontroll. Företaget består av ca 70 förvaltare och analytiker som jobbar som ett team för att 

kunna skapa kontinuitet samt långsiktighet i förvaltnings- och analysarbetet. Fondsparare har ca 90 

stycken fonder att välja bland. 

Swedbanks riskklassificering; 
 
Swedbank erbjuder många typer av fonder som investerare har möjlighet att välja bland beroende på 

vilken risk man är villig att ta. Skillnaden mellan aktiefond, blandfond, räntefond och hedgefond är att 

dessa fonder har olika risknivåer på grund av att en investerare tar olika risken när man väljer att 

investera i dessa.  
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Nedan beskrivs riskskalan som Swedbank använder sig utav för att placera olika fonder till den 

risknivån de tillhör:  

 

 
 

Denna risksymbol klassificerar varje fond till lägsta respektive högsta risknivån. Siffra 1 respresenterar 
fonder som har lägst risk och siffra 6 representerar fonder som har högst risk. 
 
 
Aktiefonder är det fonder som är mest riskfyllt att investera i eftersom kurserna kan svänga ganska 

radikalt på aktiemarknaden vilket kan påverka aktieportföljens värde negativ eller positivt. En aktiefond 

ligger vanligtvist på en risknivå 5 respektive 6. En blandfond har en lägre risk än aktiefonden eftersom 

portfäljen innehåller räntebärande värdepapper. Eftersom räntemarknaden inte svänger så radikalt som 

aktiemarknaden så minskar man risken. Blandfonder har en risknivå som ligger runt 3 respektive 4 och 

det är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper som avgör den slutliga placeringen. 

Räntefonder brukar vara de som har lägst risk eftersom som tidigare nämnt så svänger inte 

räntemarknaden så kraftigt. Dessa fonder ligger på en risknivå mellan 1 och 3 beroende på om 

majoriteten av portföljen består av långa eller korta räntor. Swedbank har väldigt få hedgefonder och 

deras risknivå kan variera från 2 till 4 beroende på placeringsinriktningen. Under intervjun ansåg 

Swedbank Robus chef för risk and performance att en 6 gradig skala är tillräcklig för att separera på alla 

fondportföljer som skiljer på sig i sina risknivåer. En skala med mindre riksnivåer skulle inte urskilja 

skillnaden i risk lika väl som en risknivåskala med 6 nivåer. För att kunna göra denna typ av bedömning 

för dessa olika fondportföljer måste Swedbank genomföra olika beräkningar som kommer sedan vara 

viktiga att ta hänsyn till när placeringen av fondportföljerna ska ske, Grunden i allt sparande är 

sambandet mellan risk och avkastning och för att kunna få en möjlighet till en hög avkastning måste 

investerare vara måna om att acceptera högre risker. Eftersom en fondportfölj består av olika 

värdepapper som ägs gemensamt av alla andelsägare så avgör placeringsinriktningen risken som en 

investerare tar och även den avkastning detta ger. Placeringsinriktningen kan omfatta en viss bransch 

eller andra länder. Beräkningar görs på daglig basis hos Swedbank Robur för att kunna riskklassificera 

en fond och kanske även byta riskklass beroende på om ändringarna är så radikala att denna specifika 

fond inte lägre kan kategoriseras som en fond med exempelvis tredje riskgrad. Förväntad avkastning 

räknas ut för respektive fondportfölj för att Swedbank Robur ska själva kunna veta på ett ungefär hur 

mycket vinst respektive förlust en portfölj skulle kunna ge under en kortare samt längre period. Enheten 

visas i procent och är även ett sätt för investeraren att kunna se vilka ändringar som kan ske med det 

insatta kapitalet. 



 

Swedbank Robur jämför alla sina aktier med index för att kunna jämför fondernas prestation och deras 

känslighet för marknaden med tanken på olika marknadsrisker som finns och kan påverka fondens 

nedgång eller uppgång. Efter en sådan beräkning samt jämförelse sker en under

överavkastningsberäkning i jämförelse med index för att kunna se fonden avkastni

index. Swedbank använder definitionen trackning error istället för alfa för denna typ av beräkning. 

Ett sätt som Swedbank använder för att beräkna risken på fonden är standardavvikelsen och detta måttet 

används även av investerarna för

Tidsperioden som Swedbank använder vid beräkningar är tre år för att kunna beräkna fonders ökning 

samt minskning i förhållande till den genomsnittliga avkastningen eller avvikelse från 

medelavkastningen. Standardavvikelsen resultat används även för att identifiera risknivå. En 

standardavvikelsen som ligger mellan 0 och 1 % har risknivån 1. Diagrammet nedan beskriver gränserna 

för hur standardavvikelsen procentenhet indikerar en viss riskniv

 

Under intervjun med Swedbank Robur fick vi informationen om att de använder sig av Value at Risk 

som det viktigaste måttet i deras mätningar och de tycker att Value at Risk är de mått som ger den 

viktigaste informationen som behövs för att man sk

negativ avkastning. Konfidensintervalle

även beräkningar avkastning per total risk som har åstadkommits av förvaltaren. Beräkningarna sker 

med historiska värden som finns för de tre senaste åren. Denna typ av beräkning används dock bara för 

att jämföra två fonder som är placerade på samma marknad.

genomför beräkningar på en ny fond och en fond som redan har historiska 

gör när de ska riskklassificera en ny fond är att titta på hur det kan gå för en fond både 

avkastningsmässigt och riskmässigt. För att kunna räkna ut den förväntade avkastningen måste 

Swedbank titta på olika möjliga risken som de

så sätt få en uppfattning om vilken nivå den ska placeras på. Jämförelse med andra liknande fonder är 
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Swedbank Robur jämför alla sina aktier med index för att kunna jämför fondernas prestation och deras 

änslighet för marknaden med tanken på olika marknadsrisker som finns och kan påverka fondens 

nedgång eller uppgång. Efter en sådan beräkning samt jämförelse sker en under

överavkastningsberäkning i jämförelse med index för att kunna se fonden avkastni

index. Swedbank använder definitionen trackning error istället för alfa för denna typ av beräkning. 

Ett sätt som Swedbank använder för att beräkna risken på fonden är standardavvikelsen och detta måttet 

används även av investerarna för att de ska kunna på ett ungefär förstå vilken risk det handlar om. 

Tidsperioden som Swedbank använder vid beräkningar är tre år för att kunna beräkna fonders ökning 

samt minskning i förhållande till den genomsnittliga avkastningen eller avvikelse från 

elavkastningen. Standardavvikelsen resultat används även för att identifiera risknivå. En 

standardavvikelsen som ligger mellan 0 och 1 % har risknivån 1. Diagrammet nedan beskriver gränserna 

för hur standardavvikelsen procentenhet indikerar en viss risknivå: 

Under intervjun med Swedbank Robur fick vi informationen om att de använder sig av Value at Risk 

som det viktigaste måttet i deras mätningar och de tycker att Value at Risk är de mått som ger den 

viktigaste informationen som behövs för att man ska ta reda på faktorer till en möjlig förlust av en 

Konfidensintervallen som använder vid mätning av VaR är 99 %.

även beräkningar avkastning per total risk som har åstadkommits av förvaltaren. Beräkningarna sker 

ska värden som finns för de tre senaste åren. Denna typ av beräkning används dock bara för 

att jämföra två fonder som är placerade på samma marknad. Det finns dock en skillnad när man 

genomför beräkningar på en ny fond och en fond som redan har historiska värden. Det Swedbank Robur 

gör när de ska riskklassificera en ny fond är att titta på hur det kan gå för en fond både 

avkastningsmässigt och riskmässigt. För att kunna räkna ut den förväntade avkastningen måste 

Swedbank titta på olika möjliga risken som denna fond har för att kunna jämför

så sätt få en uppfattning om vilken nivå den ska placeras på. Jämförelse med andra liknande fonder är 
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Swedbank Robur jämför alla sina aktier med index för att kunna jämför fondernas prestation och deras 

änslighet för marknaden med tanken på olika marknadsrisker som finns och kan påverka fondens 

nedgång eller uppgång. Efter en sådan beräkning samt jämförelse sker en under- och 

överavkastningsberäkning i jämförelse med index för att kunna se fonden avkastning i jämförelse med 

index. Swedbank använder definitionen trackning error istället för alfa för denna typ av beräkning.  

Ett sätt som Swedbank använder för att beräkna risken på fonden är standardavvikelsen och detta måttet 

att de ska kunna på ett ungefär förstå vilken risk det handlar om. 

Tidsperioden som Swedbank använder vid beräkningar är tre år för att kunna beräkna fonders ökning 

samt minskning i förhållande till den genomsnittliga avkastningen eller avvikelse från 

elavkastningen. Standardavvikelsen resultat används även för att identifiera risknivå. En 

standardavvikelsen som ligger mellan 0 och 1 % har risknivån 1. Diagrammet nedan beskriver gränserna 

     

Under intervjun med Swedbank Robur fick vi informationen om att de använder sig av Value at Risk 

som det viktigaste måttet i deras mätningar och de tycker att Value at Risk är de mått som ger den 

a ta reda på faktorer till en möjlig förlust av en 

använder vid mätning av VaR är 99 %. Swedbank gör 

även beräkningar avkastning per total risk som har åstadkommits av förvaltaren. Beräkningarna sker 

ska värden som finns för de tre senaste åren. Denna typ av beräkning används dock bara för 

Det finns dock en skillnad när man 

värden. Det Swedbank Robur 

gör när de ska riskklassificera en ny fond är att titta på hur det kan gå för en fond både 

avkastningsmässigt och riskmässigt. För att kunna räkna ut den förväntade avkastningen måste 

nna fond har för att kunna jämföra den med index och på 

så sätt få en uppfattning om vilken nivå den ska placeras på. Jämförelse med andra liknande fonder är 
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också något de tar hansyn till för att kunna få en god vägledning till hur det skulle kunna se ut för denna 

specifika exempelvis räntefonden. Om man talar om gamla fonder som har funnits på marknaden en viss 

tid då tittar man mest på historiska händelser inom loppet av tre år.  Swedbank Robus chef för risk and 

performance tycker att alla andra faktorer som måtten räknar ut är bara tilläggsbitar till det stora pusslet.   

 Förutom alla beräkningar görs även kontinuerliga stresstester av Swedbank internt för att de ska kunna 

vara beredda på olika radikala ändringar och det diskuteras då även hur man ska åstadkomma dessa.   

Swedbank Robur använder Morningstar som ratingsystem för att kunna jämföra sig med andra 

fondbolag och för att även betygsätta olika fonder beroende på hur det har gått för fonderna historiskt. 

Dock påpekades under intervjun att siffrorna från morningstar endast används för jämförelse och att det 

är ingen fondbolaget väljer att förlita sig på.  Swedbank försöker belysa sina investerare med så mycket 

information som möjligt för att hjälpa i val av fond kan investeraren genomgå ett ställningstagande 

frågeformulär för att en förvaltare ska kunna råda denna att investera i en specifik fond men i slutänden 

är det investeraren som bestämmer.  Eftersom det inte finns någon speciell standardmodell för hur man 

ska riskklassificera fonder förutom de grundregler som finns hos finansinspektionen så anser Swedbanks 

Roburs chef att det är svårt för investerare med mindre kunskap inom detta ämne att jämföra och veta 

vad som skiljer fonder mellan de olika bolagen. Dock påpekade han att det nya reglerade direktivet som 

kommer göra att alla fondbolaget kommer att riskklassificera fondportföljer efter bestämda punkter 

kommer att underlätta detta.  

  

3.3 Handelsbanken Fonder AB 
 

Handelsbanken är en universalbank som erbjuder tjänster som exempelvis företagstjänster, 

privattjänster, investment banking, trading, finansiering, livsförsäkring samt placering inom aktie och 

räntemarknaden. Fondbolaget hos handelsbanken är en del av enheten Handelsbanken 

Kapitalförvaltning. Alla enheter är helägda dotterbolag som tillhör Handelsbanken. Med cirka 100 

fonder att erbjuda sina investerare och i dagens läge förvaltar dem runt 160 miljarder kronor. 

Handelsbankens riskklassificering: 
 
Fondbolaget har ett brett utbud på fonder att välja bland och majoriteten är aktiefonder men det finns 

även blandfonder, räntefonder och en hedgefond som de erbjuder sina investerare. Precis som hos de 

andra bankerna är det aktiefonderna som brukar hamna på den högsta riskplaceringen och de 

räntefonderna är de fonder som är minst riskfyllda att investera i. Anledningen till en sådan skillnad är 

för att aktiemarknaden svänger väldigt ofta och värde skillnaderna kan vara små men även radikala till 

skillnad från räntemarknaden. En viktig aspekt för blandfonder och räntefonder är att räkna fondernas 
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känslighet mot stigande och fallande räntor med hjälp av duration. Handelsbankens fondbolag använder 

sig av men 5 gradig skala när de ska riskklassificera sina fonder där 5 representerar en fond som är 

väldigt riskfylld och 1 representerar fonder som är mindre riskfyllda. De anser att en riskskala med fler 

riskgraden inte är nödvädigt för att det medför onödiga uppdelningar som inte har betydelse. Exempel 

på väldigt riskfyllda fondportföljer är handelbankens aktiefonder i jämförelse med korta räntefonderna 

som kan ha riskskalan 1. Handelsbanken risksymbol som figuren nedan visar27: 

 

 
Risk  5/5 

 
Genom olika beräkningar som genomför för respektive fond placerar fondbolaget sedan fonden i den 

riskkategori som fonden tillhör. Beroende på vilken risk man tar så kan det leda till en hög avkastning 

eller vise versa. Under intervjun påpekade Handelsbanken att de är väldigt måna om att belysa sina 

investerare om olika risker som man tar vid en investering i en fond för att investeraren ska förstå 

sambanden mellan risk och avkastning så en högre risk kan betyda en högre avkastning men även en 

stor förlust. Beräkningar på förväntad avkastning gör för att fondbolaget ska kunna få en bild om hur det 

kan se ut och enheten visas i procent. Denna typ av information brukar vara av stort intresse för 

investeraren eftersom de inte har tillräckligt med kunskap för att förstå hela processen utförligt men är 

inte det väsentliga måttet som Handelsbankens fondbolag förlitar sig på. Dock är detta ett sätt för 

fondbolaget att få en inblick på hur mycket en viss fondportfölj kan ge vinst eller förlust under en viss 

tidsperiod. Jämförelse med index är någon som handelsbankens fondbolag genomför för att kunna veta 

hur det har gått för en aktie och dess prestation. Precis som för andra fondbolag så finns möjligheten att 

se hur det har gått för de andra med liknande fondportföljer och om de har gått sämre än för det andra 

utvärderar man varför och hur man skulle kunna förbättra sin fondportfölj. Sedan vill man även veta hur 

stora skillnaderna är i jämförelse med index och detta sker genom en under samt 

överavkastningsberäkning beroende på vilket som har skett. Handelsbanken använder 

standardavvikelsen som den viktigaste uträckningen och chefen of Risk & Performance, Asset 

Management det är den de mest förlitar sig på. Självklart är andra beräkningar också viktiga men 

standardavvikelsen är den som väger mest när det kommer att placera en specifik fond på dennes 

                                                 
27http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_
Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B


 

tillhörande risknivå. Beräkningarna sker på historiska värden som är tagna från en tidsperiod på tre år 

och fondbolaget får då en uträckning av en specifik fonds förändring i värde i jämförelse med 

genomsnittliga avkastningen eller medelavkastningen.   Standardavvikelsen resultat visar vilken 

riskgrad en fond ligger se diagrammet nedan

 

 

 
 

Genom en ytterligare beräkning av förluster vid negativ avkastning får fondbolaget ett ännu klarare svar 

på vilken riskkategori en fond ska placeras på men man lägger inte vikten på detta mått eftersom 

handelsbanken tycker att standardavvikelsen ger klara och bra indikationer på sambandet mellan risk 

och avkastning hos en fond. Det som också påpekades under intervjun v

beräkningar utöver standardavvikelsen används främst

med andra ord svarar de andra beräkningarna på faktorer som har en mindre betydelse när fondbolaget 

ska riskklassificera en specifik fond.

fonder” med historiska värden taget från en tidsperiod på tre år. Nya fonder som ska introduceras 

risklassificerar man genom att jämföra dessa med liknande fonder som redan finns på marknade

Genom stresstester sätter man olika fondportföljer inför test av negativa händelser som kan inträffa och 

vilka påverkningar detta kan ge på en fond för att man ska kunna vara beredd och ha åtgärden klara som 

lösningförslag. Precis som de föregående bank

morningstar som ett sätt att indikera fonden historiska po

av Head of Risk & Performance, Asset Management

                                                 
28  http://www.xact.se/sitespecific/se/files/informationsbroscyr.pdf
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tillhörande risknivå. Beräkningarna sker på historiska värden som är tagna från en tidsperiod på tre år 

och fondbolaget får då en uträckning av en specifik fonds förändring i värde i jämförelse med 

ttliga avkastningen eller medelavkastningen.   Standardavvikelsen resultat visar vilken 

riskgrad en fond ligger se diagrammet nedan28: 

Genom en ytterligare beräkning av förluster vid negativ avkastning får fondbolaget ett ännu klarare svar 

riskkategori en fond ska placeras på men man lägger inte vikten på detta mått eftersom 

handelsbanken tycker att standardavvikelsen ger klara och bra indikationer på sambandet mellan risk 

Det som också påpekades under intervjun v

beräkningar utöver standardavvikelsen används främst för att indikera en fondportföljs exakta risknivå 

med andra ord svarar de andra beräkningarna på faktorer som har en mindre betydelse när fondbolaget 

ik fond.   Även hos handelsbankens fondbolag räknar man på ”gamla 

fonder” med historiska värden taget från en tidsperiod på tre år. Nya fonder som ska introduceras 

risklassificerar man genom att jämföra dessa med liknande fonder som redan finns på marknade

Genom stresstester sätter man olika fondportföljer inför test av negativa händelser som kan inträffa och 

vilka påverkningar detta kan ge på en fond för att man ska kunna vara beredd och ha åtgärden klara som 

Precis som de föregående bankerna använder handelsbakens fondbolag ratingsystemet 

morningstar som ett sätt att indikera fonden historiska positiva eller negativa historia och enligt chefen 

Head of Risk & Performance, Asset Management används ratingbolaget siffror för endast detta 
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tillhörande risknivå. Beräkningarna sker på historiska värden som är tagna från en tidsperiod på tre år 

och fondbolaget får då en uträckning av en specifik fonds förändring i värde i jämförelse med 

ttliga avkastningen eller medelavkastningen.   Standardavvikelsen resultat visar vilken 

 

Genom en ytterligare beräkning av förluster vid negativ avkastning får fondbolaget ett ännu klarare svar 

riskkategori en fond ska placeras på men man lägger inte vikten på detta mått eftersom 

handelsbanken tycker att standardavvikelsen ger klara och bra indikationer på sambandet mellan risk 

Det som också påpekades under intervjun var att alla resterande 

för att indikera en fondportföljs exakta risknivå 

med andra ord svarar de andra beräkningarna på faktorer som har en mindre betydelse när fondbolaget 

Även hos handelsbankens fondbolag räknar man på ”gamla 

fonder” med historiska värden taget från en tidsperiod på tre år. Nya fonder som ska introduceras 

risklassificerar man genom att jämföra dessa med liknande fonder som redan finns på marknaden. 

Genom stresstester sätter man olika fondportföljer inför test av negativa händelser som kan inträffa och 

vilka påverkningar detta kan ge på en fond för att man ska kunna vara beredd och ha åtgärden klara som 

erna använder handelsbakens fondbolag ratingsystemet 

sitiva eller negativa historia och enligt chefen 

används ratingbolaget siffror för endast detta 
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ändamål. Morningstars system är även ett sätt för investerare att kunna förstå vilken fond som man bör 

investera i eftersom då behöver man inte gå efter olika komplexa ekonomiska uträckningar som kan 

vara svårt att förstå för en reguljär individ. Förutom ställningstagande frågor så är handelsbanken väldigt 

noga med att deras investerare får en bra rådgivning med en förvaltare innan man börjar placera sina 

pengar i fonder. Dock precis som i resterande banker är det investeraren som väljer hur denna ska gå 

tillväga. Personen som vi intervjuade tyckte att direktivet som kommer införas för hur fondbolag måste 

risklassificera fonder kommer att underlätta investerarnas beslutstagande av fondportföljer med tanken 

på att i dagens läge finns det ingen speciell standard i hur riskskalor samt måttgränser ska se ut. 
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4 ANALYS: 

4.1 Analys av Skandiabanken: 
 
Utbudet på fonder hos Skandiabanken är inte så stor eftersom banken tillhör de lite mindre bankerna 

som finns på den svenska marknaden och den är en relativt ung eftersom den startades 1994. Skandias 

fondbolag har dock lyckats att ha ett brett val av olika fondportföljer eftersom de har alla de vanliga 

portföljer som en investerare kan välja bland exempelvis aktiefonder, blandfonder, räntefonder samt 

hedgefonder. Vi kan även se att Skandias fondbolag har valt att indikera risknivån på sina fondportföljer 

genom att använda sig av en färgskala där den röda färgen visar att en fond har en hög risk. Dock finns 

det även en risknivå skala som har riskgraderna 1 till 5 men denna används bara för att indikera 

risknivån hos blandfonder. Det intressanta med Skandiabankens fondbolag är att de använder alla siffror 

från ratingbolaget morningstar när de ska genomföra sina uträkningar av olika slag för att 

riskklassificera en fond. Enligt Skandiabankens investeringsspecialist betonade att måtten för 

uträkningarna som finns på morningstar är tillräckligt pålitliga för att få svaren på de faktorer som de 

uträknar och han påstod även att standardavvikelsen är den viktigaste uträkningen och det är det mått 

som Skandiabanken har valt att förlita sig på. Måttet används även för att kunna visa riskfärgen på deras 

färgskala som vi visas i avsnittet risklassificering av Skandiabankens riskklassificering och även som ett 

hjälpmedel för investerare. Sharpekvoten är någon som man också lägger stor betydelse för vid 

uträkningar för att kunna visa portföljens riskjusterade avkastning och även detta mått används för att 

visa skillnaden mellan olika fonder för investerare. Alla andra teorier och uträkningar används som 

hjälpmedel för att kunna förstärka beslutet om placeringen av fonder till den riskfärg som fonden tillhör. 

Uträkningar av CAPM, beta, alfa, Value at risk samt duration är alla hjälpmedel för att kunna göra detta 

pussel till sin fullständiga bild. Dessa uträkningar kan visas för investerare som har kunskap och vill 

veta mer ingående om den valda fondportföljen som man valt att investera i men de vissas inte för 

jämförelse av fondportföljer på den allmänna hensidan där investerare oftast brukar börja hämta 

information. Stresstester är viktigt att utföra för varje bank i många situationer för att kunna vara beredd 

på oväntade händelser och ha åtgärder redo för att kunna behålla sin verksamhet i spel. Det är även en 

kriterie som finansinspektionen har på alla banker så även Skandiabanken har stresstester för att kunna 

veta hur olika situationer ska åtgärdas och om dessa händelser kommer ha någon påverkan på 

fondportföljer samt dess ökning respektive minskning i värde.    
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4.2 Analys av Swedbanken: 
 
Swedbanks fondbolag var det första fondbolaget som bilades i slutet av 60-talet på den svenska 

marknaden. De har ett ganska stort utbud på fonder som de erbjuder sina investerare på cirka 90 stycken 

fondportföljer. Swedbank använder sig av riskskala som har 6 stycken risknivåer för att vägleda sina 

investerare i att ta det rätta beslutet när det gäller att placera sina pengar under rätt riskkategori beroende 

på deras förmåga att hantera de positiva samt negativa ändringarna som fondportföljerna kan medföra.  

Den genomförda intervjun besvarade att Swedbank använder sig också av standardavvikelsen för att 

indikera de olika risknivåerna som en fondportfölj tillhör som vi har visat i en tabell under avsnittet 

Swedbanks riskklassificering. Det är även måttet som besvarar den viktigaste faktor som banken ta 

hänsyn till vid riskklassificeringen av en specifik fondportfölj. Vi kan se sambanden med att ju högre 

uträknad standardavvikelse desto högre risk har en fond. Det som påverkar om en fondportfölj hamnar i 

den högre riskkategorin är också vilken form en portfölj presentareas i exempelvis om det är en 

aktiefond, blandfond, hedgefond eller räntefond. Alla Swedbanks aktiefonder har en risknivå 5 eller 6 på 

skalan och detta är inte underligt med tanken på att aktiemarknaden svänger mycket mer radikalt en 

exempelvis räntemarknaden vilket även förklarar varför alla räntefonder hos Swedbank har en risknivå 

som ligger mellan 1 till 3 på riskskalan. Under intervjun fick vi även reda på att Swedbank Robur gör 

beräkningar på daglig basis för att kunna fånga upp olika ändringar som kan påverka en fonds placering 

och om ändringarna är för stora så kan man då besluta om att höja eller minska en fonds risknivå. 

Stresstester är också något som Swedbank Robur tycker är viktigt att genomför förutom de stresstester 

som finansinspektionen har som kriterier att genomföra. De interna stresstesterna använder de för att 

själva få en bättre bild av vad som ska göras vid små ändringar som kan påverka en specifik 

fondportfölj. Mätningarna görs på daglig basis för att kunna fånga upp små ändringar på samma gång 

som de händer. De stresstester som finansinspektionen utför är mer för att kunna vara förberedd för 

externa händelser som kan påverka. Chefen för Head of Risk & Performance på Swedbank Robur 

påpekade även att morningstar ratingen används främst för att kunna visa för investerare hur bra det har 

går för en viss fondportfölj under de senaste 3 åren så att de kan få en vägledning på hur fonden har 

legat till och på så viss på en uppfattning hur det kan gå med deras satsade pengar. Ratingsystemet kan 

också vara till stor hjälp när fondbolaget vill se hur det har gått för liknande fonder i andra banker och 

hur många stjärnor dem har fått och om ens egen liknande fond har en lägre placering så undersöker 

man vad det kan bero på men ratingsystemet används inte som en primärkälla vid uträkningar av olika 

mått.  Tittar man på deras hemsida där investeraren så får den primära källan att utgå ifrån, ser vi att 

Swedbank Robur har lagt ut Morningstar rating för varje fond samt riskklass, standardavvikelse och 

sharpekvot för att den första jämförelsen ska kunna ske och även för att en investerare ska få en 
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vägledning till sitt slutliga val. Sharpekvoten indikerar den riskfria avkastningen som brukar vara den 

mest intressanta aspekten för investerare och därför finns den som hjälpmedel för att kunna indikera 

skillnaden på den riskfria avkastningen hos olika fondportföljer.  Ett annat hjälpmedel som finns är att 

en investerare kan få rådgivning från en förvaltare och då får de svara på ställningsfrågor som ska kunna 

hjälpa en investerare och men förvaltare att förstå vilka risker man är beredd att ta. Utifrån resultatet 

som man får från svaren av rådgivaren förvaltaren vad han tycker är den rätta fondportföljen som den 

specifika investeraren ska välja men i slutänden som det sades på intervjun som vi genomförde är det 

investeraren som fattar det slutliga beslutet.  För de som vill ha djupare information om en specifik 

fondportfölj och som även har mer kunskap om andra saker som kan påverka vinst eller förlust i en 

placering har möjligheten att titta på andra uträkning som vi har nämnt om. Beta kan då vara ett 

intressant mått för då finns möjligheten att jämföra en specifik fondportfölj med index som också kan 

vara en vägledning på hur det kan gå om olika marknadsrisker påverkar beroende på fondportföljen 

känslighet. 

   

4.3 Analys av Handelsbaken: 
 
Handelsbankens fondbolag har många olika former av fondportföljer att välja bland och de har ett utbud 

på cirka 100 stycken, dock är aktiefonder majoriteten av deras utbud som även är det aktier som har den 

högsta risknivån. Handelsbanken använder sig av en riskskala från 1 till 5 för att kunna visa en 

fondportföljs risk av förlust eller vinst och denna skala är tillräcklig för att skilja på olika risker, tycker 

chefen för Head of Risk & Performance, Asset Management. Standardavvikelsen är ett mått som 

Handelsbanken baserar sina viktigaste antaganden om vilken risknivå en fondportfölj tillhör. Precis som 

vi har nämnt tidigare och som även vår tabell visar så kan vi se att desto högre standardavvikelse är 

desto högre kommer en fondportfölj upp på handelsbankens riskskala. Handelsbankens fondbolag tycker 

att standardavvikelsen är ett tillräckligt mått och att Value at the Risk är bara ett hjälpmedel men inget 

som man behöver lägga stor uppmärksamhet på för att standardavvikelsen är ett tillräckligt mått. 

Andra uträkningar som vi har beskrivit i vårt teoriavsnitt gäller som tidigare nämnts för att kunna 

fullgöra en fullständig riskklassificering av en fondportfölj. Under intervjun påpekades även att 

Handelsbankens fondbolag lägger väldigt mycket vikt på undersökning av sina investerare för att kunna 

guida dem till ett bra beslut. Förutom ställningstagande frågeformulär så brukar man även få tid med en 

rådgivare som utifrån en investerares givna profil gör en bedömning för vilka risker som just denne 

investerare har råd att ta. För att kunna jämföra hur det går för liknande fonder hos andra fondbolag 

brukar fondbolaget titta på vad ratingsystemet morningstar har tagit fram. Genom att jämföra resultaten 

så kan fondbolaget se att en liknande fond hos ett annat fondbolag har gått exempelvis bättre och då 
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undersöker man varför och försöker åtgärda problem som orsakar att det går sämre för just denna fond 

hos handelsbanken. Chefen för Head of Risk & Performance, Asset Management att ratingsystemet ska 

endast användas för detta ändamål och det är inget man ska basera sin tillförlit på utan egna beräkningar 

ska vara utgångspunkten. 

 

4.4 Jämförelse av analyserna mellan bankerna: 

 
Skulle man jämföra alla bankers fondbolag så kan man se att det finns många likheter men även många 

olikheter mellan hur dessa riskklassificerar sin fondportfölj. Vi kan se en likhet mellan alla fondbolagen 

när det gäller att använda sig av morningstar som ratingsystem men skillnaden är att Skandiabanken 

använder morningstar ratingsystem för sina uträkningar med andra ord alla mått som de räknar ut får de 

fram genom att ta nyckeltal från morningstar. Om vi tittar på Swedbank och Handelsbanken så använder 

det Morningstars ratingsystem endast för att kunna visa hur bra det har gått för en fond från ett historiskt 

perspektiv. Det som även kan vara intressant för alla fondbolag är att jämföra hur det har gått för 

liknande fonder hos andra för att få en närmare inblick på hur man ligger till. Tittar man närmare på 

olika riskskalor som de olika bankerna använder sig av så kan vi se är att där skiljer sig 

tillvägagångssättet i representationen radikalt för respektive bank. Skandiabanken använder en slags 

färgskala och visar inte risknivån genom siffror som de andra bankerna göra. Den starka röda färgen hos 

Skandiabanken indikerar den höga risken hos en fond. Till skillnad från Skandiabanken så visar 

Handelsbanken sin risknivå med en sifferskala från 1 till 5 och dess symbol är helt blå så det finns ingen 

färgindikation. Swedbank är den som använder sig av båda möjligheterna genom att ha en sifferskala 

från 1 till 6 och även visa att ju högre siffran blir desto mer skiftar färgskalan från grön och övergår i 

slutänden till rött som indikerar riskskala 6. När man tittar på hur olika banker genomför beräkningar för 

att kunna fastställa en viss riskgrad för respektive fond så kan vi se att Skandiabanken och även 

Handelsbanken förlitar sig mest på standardavvikelsen som det väsentliga måttet i beslutet om 

riskklassificeringen. Resten av alla uträkningar som används för att alla pusselbitar ska sitta ihop och för 

att man ska få lite ytterligare information om hur andra faktorer förutom att mäta standardavvikelsen 

som indikerar hur mycket en fond ökar respektive minskar i värde under en viss tidsperiod i förhållande 

till fondens genomsnittliga värde eller om det avviker från medelvärdet på fonden. Swedbank förlitar sig 

inte lika mycket på standardavvikelsen som de andra bankerna gör utan den prioriterar Value at Risk 

som det väsentliga måttet för den slutliga indikationen. En annan faktor som är viktig är interna 

stresstester som Swedbank utför regelbundet för att kunna vara beredd på olika ändringar på 

fondmarknaden och resten av måtten använd som även här som tidigare nämnts som hjälpmedel för att 
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på et mer konkret slutligt resultat. Någonting som alla banker har gemensamt är att alla räknar ut de 

olika måttet på historiska värden som man tar från tre år tillbaka.  För att kunna vägleda sina investerare 

så har respektive bankers kunder en möjlighet till att få rådgivning från en kunnig förvaltare. 

Handelsbanken lägger mycket energi för att kunna utforska sina investerare tydligt då de tycker att varje 

individ som har bestämt sig för att placera sina pengar i fonder är viktig på sitt eget sätt. Förutom de 

ställningstagande frågeställningarna som en investerare får svara på så har denne även möjlighet att få 

prata med en förvaltare som då går djupare på investerares personliga profil och utefter det ger de råd 

som tycker är viktiga för denna specifika person. Denna faktor behandlas lika annorlunda hos de andra 

två bankerna där informationen skickas hem till en investerare utefter de ställningar som denne har tagit 

på ställningstagande frågor som har ställt för det mesta genom ett telefonsamtal.  
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5 Resultat: 
 
I dagens läge kan vi se att skillnaden mellan hur de olika fondbolagen riskklassificerar sina 

fondportföljer är inte alls radikal. Alla genomför olika beräkningar på mått som besvarar en fonds 

förändring samt stabilitet i ökning eller minskning av värde från olika aspekter. Två utan bankerna har 

valt att förlita sig på standardavvikelsen och Swedbank har valt att förlita sig på Value at the risk som 

det väsentliga måttet och det är det ända som skiljer de åt när det gäller olika uträkningar som gör för att 

besvara hur olika faktorer kan påverka en fondportföljs förändring i värde. Alla andra uträkningar som 

besvara olika faktorer som exempel en fond känslighet för ändringar på marknaden osv. används bara 

som hjälpmedel för att ge ett mer korrekt svar och även kunna vara förberedd för andra förändringar 

som kan ske och påverka en specifik fondportfölj. Den största skillnaden mellan bankerna är när de ska 

framföra resultatet för varje fond i riskskalor för alla bankerna har olika typer av skalor. Det skiljer sig 

mellan färgskalor som Skandiabanken har valt att använda sig utav i sin indikation och rangordning i 

form av siffror som Handelsbanken och Swedbanken använder sig utan. Även sifferskalan skiljer sig 

mellan bankerna eftersom Handelsbanken använder en skala som består av 5 nivåer medan Swedbank 

använder en skala som består at 6 risknivåer. Vi har även kommit fram till att det finns inga större 

skillnader när bankerna ska rådgiva sina investerare i vilken fond som de ska spara sina pengar i 

förutom att Handelsbanken kanske tar lite mer tid och föredrar att gå in i djupare konversationer med 

sina investerare för att kunna ge dom en bättre och klarare bild för hur riskfyllt det kan vara och vad som 

är viktigt att tänka på när man fondsparar. Dock sker detta enbart om en investerare är intresserad av att 

ha djupare information och inte väljer att förlita sig på en förvaltare. Den slutliga bilden som vi fick av 

våran undersökning att systemet som har funnits hittills har varit lite missvisande för investerare med 

tanken på att många har inte ekonomiska kunskaper sen tidigare och skillnaderna i exempelvis 

riskskalor mellan de olika bankerna kan vara lite missvisande. Därför påstår bankerna att det nya system 

som har planerats att införas kommer att vara mer effektivt och enkelt för att investerare att förstå då alla 

fondbolag kommer handla på samma sätt i risklassificeringen av fondportföljer och då det kommer att 

finnas bara en skala att följa.    

 

 

 
 
 



32 
 

6 Slutsatts: 
 
Vår undersökning har visat att det finns två stycken räknesätt som är de mest väsentliga måtten i en 

riskkategorisering utav en fondportfölj: 

 

• Standardavvikelsen som med sitt mått ger svar på faktorn om hur mycket en fond ökar 

respektive minskar i värde under en viss tidsperiod i förhållande till fondens genomsnittliga 

värde eller om det avviker från medelvärdet på fonden. 

• Value at Risk som med sitt mått besvarar faktorn om risken på en möjlig förlust av en extremt 

negativ avkastning. 

Dessa två faktorer är det viktigaste informationen som bankernas fondbolag tar hänsyn till när de ska 

riskkategorisera en viss fondportfölj. 

Den största skillnaden mellan bankerna är när de ska framföra resultatet för varje fond i riskskalor för 

alla bankerna har olika typer av skalor. Det skiljer sig mellan färgskalor som Skandiabanken har valt att 

använda sig utav i sin indikation och rangordning i form av siffror som Handelsbanken och Swedbanken 

använder sig utan. Även sifferskalan skiljer sig mellan bankerna eftersom Handelsbanken använder en 

skala som består av 5 nivåer medan Swedbank använder en skala som består at 6 risknivåer. Det finns 

inga skillnader i andra beräkningar eller värderingar av resterande måtten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

7 Källkritik: 
 
De källor som vi använde för beskrivning av teorier tycker vi är fullständiga och har get en väldig bra 

förklaring till hur varje enskild teori fungerar om besvarar hur olika risker på fonder uträknas och varför 

dessa behövs ta hansyn till vid uträkningar av olika faktorer som kan påverka en fondportfölj. 

Vi hade hoppats på fakta som skulle besvara vår frågeställning exakt men vi påträffade vissa hinder 

under skrivningens gång som vi inte hade räknat med. Vi trodde att våra intervjuer med respektive bank 

skulle hjälpa oss att få en djupare inblick på hur det fungerar när olika beslut görs om vilken risknivå 

olika fondportföljer tillhör och vilka faktorer som är viktiga för sådana beslut men vi fick för korta svar 

som gjorde att vi inte kunde utveckla vår uppsatts till önskad nivå. Det positiva med vår uppsats är att de 

teorier som vi valde för att använda oss utav som hjälpmedel för att kunna besvara vår frågeställning 

stämde in med verkligheten i och med att alla måtten används vid uträkningar men vid intervjuerna fick 

vi bara sagt om de mest väsentliga i ett väldigt kortfattat svar och detta beror på att det är interna 

räkningar som vi inte kunde få djupare information om.   

 

8 Slutdiskussion:  
 

Vår forskning har visat att bankerna förlitar sig för det mesta endast på två beräkningar som besvarar 

faktorer som hur mycket en fond ökar respektive minskar i värde i förhållande till dess genomsnittliga 

värde och möjlig förlust av en extrem negativ avkastning. Vi tycker att dessa mått verkar vara 

tillräckliga för att få ett ganska exakt resultat på risk med tanken på att man kan komplettera med andra 

beräkningar som svarar på andra faktorer om man skulle vilja titta på en fondportfölj från ett annat 

perspektiv. Vad som är negativ är att alla banker indikerar sina riskskalor och nivåer på olika sätt och vi 

tycker att det både är svårt för en investerare med mindre kunskap att jämföra mellan olika fondbolag 

och dess fonder. Vi anser att ett standardiserat direktiv skulle underlätta detta problem för investerare 

och även för fondbolaget själva med tanken på att de är intresserade för hur det går för deras 

konkurrenter med liknande fonder och detta skulle vara vårt exempel på hur man skulle kunna förbättra 

risklassificering av fonder. Dock har även finansinspektionen insett att det är ett problem med att alla 

fondbolag kan göra på sitt eget sätt när det kommer till riskkategorisering av fondportföljer och ett 

sådant direktiv planeras att införas i augusti.  
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• Hur många risknivåer har er riskskala? 

• Vilken är den väsentliga faktorn som avgör om en fond får hög respektive låg risknivå på 

skalan? 

• Vilken är den vanliga tidsperioden som ni begränsar er vid när ni räkningar ut 

standardavvikelsen?  

• Vilka andra uträckningsmått används för att indikera en fondportföljs exakta risknivå? 

• Vilka riskmått har mer respektive mindre betydelse? 

• Används dessa uträkningar som hjälpmedel för att vara mer säker på standardavvikelsens 

resultat? 

• Vilket ratingbolag använder ni för att sätta betyg på era fonder? 

• Hur viktigt är ett ratingbolags betyg på er fond och kan deras betyg påverka er riskplacering på 

en fond? 

• Finns det i dagens läge någon speciell standard som ni följer? 

• Alla fondlogar har olika färgskalor, risknivåer och måttgränser. Tycker ni att detta medför 

förvirring i val av fond för en investerare? 

• Skulle en standardiserad modell för riskklassificering av fondportföljer underlätta konkurrensen 

mellan olika fondbolag, med tanken på att jämförelsen mellan olika fonder skulle bli enklare?  
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