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Sammanfattning 
Beteendeekonomi var fram till år 1979 ett forskningsämne som saknade större 
motsättningar. Sedan 1700-talet var den allmänna uppfattningen att de beslut som 
individer fattade under risk var baserade på ett rationellt beteende. Daniel Kahneman 
och Amos Tverskys åsikt var polär mot den tidigare forskningen och baserat på deras 
kritik mot föregående studier inom beteendeekonomi presenterade de år 1979 
prospektteorin, en teori som senare renderade i nobelpriset. Därefter har teorin 
utvecklats och år 1992 publicerade Tversky och Kahneman den kumulativa 
prospektteorin. Den kumulativa prospektteorin (1992) baseras på att individer frångår 
objektiva sannolikheter och istället utgår beslut från subjektiva preferenser och därav ett 
irrationellt beteende. Kahneman och Tversky ansåg att rationella individer inte alltid 
fattar beslut baserat på vilket alternativ som genererar den högsta nyttan utan tidigare 
erfarenheter och upplevelser resulterar i att individer agerar annorlunda. 
 
Ett flertal studier har funnit empiriskt bevis för att den kumulativa prospektteorin är 
applicerbar på investerare, däribland på förvaltare inom fonder samt inom private 
banking. Denna studies syfte är att med hjälp av tolv kvalitativa intervjuer erhålla en 
djupare förståelse huruvida den kumulativa prospektteorin är applicerbar på svenska 
fondförvaltare med inriktning på företagsobligationer. Samtidigt som allmänheten enligt 
de intervjuade förvaltarna tenderar att ha bristfälliga kunskaper gällande risker 
associerade till företagsobligationer anser många journalister, bland annat på grund av 
de förväntade räntehöjningarna, att obligationsmarknaden befinner sig i en bubbla. 
Detta gör företagsobligationsmarknaden intressant att undersöka. 
 
Studiens slutsats är att förvaltarna, i likhet med den kumulativa prospektteorin, agerar 
irrationellt vid investeringsbeslut. Detta på grund av att förvaltarna ger indikationer på 
att de inte enbart investerar i de företagsobligationer som genererar den högsta nyttan, 
det vill säga avkastning, utan tar stor hänsyn till risker kopplade till 
företagsobligationer. I likhet med teorin tenderar förvaltarna att hantera 
likviditetsproblematiken och kreditrisken i enlighet med den kumulativa prospektteorin. 
Vidare är studiens slutsats att förvaltarna, i kontrast till den kumulativa prospektteorin, 
övervärderar en redan hög sannolikhet för att ränte- och inflationsrisken ska påverka 
fonderna negativt. Dessutom ges indikationer att förvaltarna, i likhet med teorin, agerar 
riskavert mot vinster, men i kontrast till teorin, agerar de också riskavert mot förluster. 
Detta stöds bland annat genom att majoriteten av förvaltarna agerar med en hög grad av 
försiktighet samt deras bemötande av kreditrisk. 
 
 
Nyckelord: Behavioural Finance, Cumulative Prospect Theory, Prospect Theory, 
Corporate Bonds, Bond Fund, Fund Managers 
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Begreppsförklaring 
Andelsägare - ifall en individ placerat pengar i en fond resulterar det i en roll som 
andelsägare. 
 
Backoffice - en arbetsroll som inte innebär regelbunden kundkontakt utan arbetar oftast 
med exempelvis administration, bokföring, avstämningar eller med de rådande 
regelverken. 
 
Beslutsvikt - en individs subjektiva bedömning av sannolikheten att en specifik 
händelse ska uppstå. 
 
Compliance - en arbetsroll som innebär att kontrollera att företagets verksamhet 
överensstämmer med det rådande regelverket. 
 
Emittent - institution eller företag som ger ut ett värdepapper, exempelvis en obligation. 
 
Fondens riskklass - en bedömning av fondens risktagande i form av en sjugradig skala, 
där sju indikerar högst risk och ett indikerar motsatsen. 
 
FRN - förkortning för Floating Rate Notes, det vill säga företagsobligationer emitterade 
med rörlig ränta som justeras regelbundet. 
 
High Yield - traditionellt mer spekulativa företagsobligationer med ett kreditbetyg 
understigande BBB- enligt Standard & Poor’s.  
 
Investment grade - traditionellt mer stabila företagsobligationer med ett kreditbetyg 
överstigande BBB- enligt Standard & Poor’s. 
 
Irrationellt beteende – ologiskt grundade beslut baserat på subjektiva sannolikheter. 
 
Kreditbetyg - en bedömning av ett företags förmåga att fullfölja dess åtaganden. Utförs 
vanligtvis av Standard & Poor’s, Moody’s eller Fitch. 
 
Limit - uppsatta gränsvärden som fonderna inte får eller bör överstiga. 
 
Nyttomaximerande - individ väljer de alternativ som kan generera den högsta nyttan i 
form av exempelvis avkastning. 
 
Rationellt beteende – logiskt grundade beslut baserat på objektiva sannolikheter. 
 
Referenspunkt - en individs subjektiva tolkning av vad som ska anses som normalt och 
förväntat. 
 
Riskaversion - en individ upplever en motvilja för att ta sig an situationer innehållande 
risk. 
 
Risksökande - en individ upplever en vilja för att ta sig an situationer innehållande risk. 
 
Ränteduration - ett mått på hur stor räntekänslighet en fond har. 
 



 

Skuggrating – rating från inofficiella ratinginstitut, exempelvis från banker.  
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1. Inledning 
Med detta kapitel avses att presentera studiens problembakgrund och en diskussion 
gällande problemet, vilket utmynnar i en problemformulering. Från den valda 
problemformuleringen kommer ett syfte att mer utförligt beskriva studiens mål. 
Slutligen kommer studiens teoretiska och praktiska bidrag samt avgränsningar 
redogöras. 

1.1 Problembakgrund 
Under 1980-talet devalverade Riksbanken den svenska kronan två gånger (Riksbanken, 
2011). Sedan år 1988 har räntorna fortlöpt att falla, även om räntan har varit stigande 
under vissa kortare tidsperioder (Riksbanken, 2016a). Den svenska Riksbanken (2016b, 
s. 5) har som mål att inflationen ska uppgå till två procentenheter. Tillsammans med 
inflationsmålet har Riksbanken (2016b, s. 7) även som mål att generera en 
tillfredsställande tillväxt samt en tilltagande sysselsättning. Denna strävan har resulterat 
i att Riksbanken (2016b, s. 7) både historiskt och i nutid varit tvungen att bedriva en 
expansiv penningpolitik, som idag innebär att reporäntan är -0,5 procent och förväntas i 
nuläget inte öka förrän tidigast under 2018. 
 
I och med det rådande ränteläget har det varit gynnsamt för både företag och 
privatpersoner att låna pengar jämfört med ett scenario där räntan varit högre. Den låga 
reporäntan har bidragit till att utlåningsräntan för såväl företag som privatpersoner har 
sjunkit (Riksbanken, 2016c, s. 16).  
 
Enligt traditionell teori tenderar ett företags bolagsledning att, jämfört med exempelvis 
investerare, inneha mer information gällande företagets räkenskaper och finansiella 
ställning. Denna asymmetri mellan ledning och investerare påverkar hur företaget väljer 
att finansiera sig. Då olika finansieringsalternativ skickar ut olika budskap till 
investerare tenderar bolag att främst vilja använda sig av redan genererade medel, vilket 
exempelvis kan vara ett överskott från tidigare år. Därefter föredrar bolag att ta lån och 
emittera obligationer framför att genomföra en nyemission av aktier. (Brealey et al., 
2014, s. 467). 
 
Lånade pengar har varit ett finansieringsalternativ för företag sedan 1700-talet då 
textilbranschen var i behov av ytterligare kapital. Låneverksamheten utökades till fler 
sektorer och under det nästkommande seklet var exempelvis verkstadssektorn i behov 
av ytterligare kapital. Under slutet av 1800-talet bestod en stor del av de utestående 
företagsobligationerna från företag som var högt skuldsatta, vilket resulterade i höga 
räntor samt en kapitalrabatt för att locka till sig investerare. (Bergin & Landeman, 2014, 
s. 18) 
 
Marknaden för företagsobligationer fortskred och antalet utländska investerare som en 
gång bestod för en stor del av ägarandelen minskade i takt med att den svenska 
statsskulden ökade. Under de första årtiondena av 1900-talet övertog svenska 
investerare en allt större andel av marknaden för företagsobligationer och stod år 1923 
för 83 % av ägandet. Efter deflationskrisen år 1921 minskade svenska banker deras 
låneverksamhet och började ställa högre krav för utlåning. (Bergin & Landeman, 2014, 
s. 19) Detta gjorde obligationsmarknaden relativt sett mer attraktiv för finansiering, 
jämfört med innan de höga kraven infördes.  
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Svenska företagsobligationer har sedan efterkrigstiden fram till 1970-talet präglats av 
hårdare regleringar och därav resulterat i ett sämre utbud på marknaden för 
företagsobligationer (Bergin & Landeman, 2014, s. 22-27). Efter 1970-talets 
avregleringar på den svenska obligationsmarknaden, då företag exempelvis fick 
möjligheten att emittera deras företagsobligationer utomlands, medförde det att 
företagsobligationsmarknaden än en gång blev mer attraktiv (Asgharian & Nordén, 
2007 s. 14-15). 
 
Idag har vi en räntenivå som troligen nått sin lägsta punkt och räntan är låg i såväl USA, 
Europa samt i Sverige (Riksbanken, 2016b, s. 5). Den amerikanska centralbanken har 
påbörjat en resa mot högre räntor, vilket resulterat i en ränteökning på 0,25 
procentenheter för att nå deras målränta på ett intervall mellan 0,5-0,75 procentenheter 
(FED, 2016). Den europeiska centralbanken (ECB) köper fortfarande stora mängder 
företagsobligationer med syfte att fortsätta den expansiva penningpolitiken (ECB, 2017; 
Lewin, 2016).   
 
Då förväntade ränteökningar har en negativ korrelation med värdet på obligationerna 
publiceras det för närvarande artiklar om att obligationsmarknaden och 
obligationsfonder möjligtvis har nått sin topp (Gittlesohn, 2017; Hägerstrand, 2016). I 
och med att stigande räntor har en negativ påverkan på svenskars innehav i obligationer 
har denna korrelation resulterat i att ekonomer ger säljrekommendationer på 
obligationsfonder, där bland annat företagsobligationsfonder ingår (Eriksson, 2016: 
Brealey et al., 2014, s. 49-50). Ränteökningar i Sverige, är som tidigare nämnt, en 
åtgärd som Riksbanken förväntas att genomföra under början av 2018 (Riksbanken, 
2016b, s. 5). Detta kan således resultera i att priset på att exempelvis 
företagsobligationer minskar och att företagsobligationsfonder kommer tappa i värde.  
 
Även om risken finns för att företagsobligationsfonder kommer tappa i värde, menar 
Gunnarsdottir och Lindh (2011, s. 27), att användandet av företagsobligationer kan 
komma att fortsätta öka. Gunnarsdottir och Lindh (2011, s. 27) förklarar detta påstående 
genom att den ökade regleringen och kapitalkraven för bankerna, i och med Basel III, 
har en negativ inverkan på icke-finansiella företags möjlighet att kunna låna pengar hos 
bankerna. Samtidigt antyder Bonthron (2014, s. 2) att företagsobligationer är ett 
fullvärdigt alternativ för att sprida sina källor för finansiering. Tillsammans bör det 
resultera i att företagsobligationer kommer användas mer frekvent i framtiden då företag 
vill finansiera sin verksamhet. Riksbanken (2016d, s. 119) bekräftar att användningen 
av företagsobligationer befinner sig i en ökande trend. I slutet av år 2015 hade svenska 
icke-finansiella företag obligationer värda 357 miljarder svenska kronor i utestående 
volym (se figur 1), vilket är en procentuell ökning på cirka 8,2 % sedan år 2014 
(Riksbanken, 2016d, s. 119). Figur 1 visar hur markant ökningen av utestående volym 
av företagsobligationer varit mellan åren 2006-2015, då en total ökning på cirka 300 % 
skett. Vid slutet av år 2015 stod försäkringsbolag som ägare av ungefär 40 % av alla 
utestående obligationer tillgängliga på marknaden medan utländska ägare, svenska 
banker samt pensionsfonder är alla bland de fyra största innehavarna (Riksbanken, 
2016d, s. 26). 
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Figur 1. Användningen av företagsobligationer i svenska kronor 

 
Beteenden och beslutstagande under risk har varit aktuellt under de senaste åren. 
Nobelpriset år 2013 gick till Robert Shiller, en av frontfigurerna inom beteendeekonomi 
(Rosenberg, 2015). Även han har på senare tid uttalat sig om de signifikanta riskerna 
som idag finns på obligationsmarknaden (Rosenberg, 2015). Således uppstår frågan ifall 
det bara är forskare och ekonomer som tagit hänsyn till dessa risker för 
företagsobligationer eller ifall även förvaltare av dessa fonder också har riskerna i 
åtanke. 
 
Inom beteendeekonomin är Kahneman och Tversky några av de mest betydande 
individerna och år 1979 publicerade de den välkända prospektteorin (eng: Prospect 
Theory) som de år 2002 vann nobelpriset för (Nobel Prize, 2002). Kahneman och 
Tversky (1979, s. 263) har baserat prospektteorin på den kritik som de framförde mot 
den förväntade nyttoteorin (eng: Expected Utility Theory). Den förväntade nyttoteorin, 
har enligt Tversky (1975, s. 163), sitt ursprung från år 1738 och Daniel Bernoulli, men 
har sedan dess utvecklats av andra forskare under mitten av 1900-talet. Den förväntade 
nyttoteorin behandlar beslutsfattande under risk och grundades på att ett rationellt 
beteende finns hos en individ under beslutsprocessen, då individen baserar sina beslut 
utifrån objektiva sannolikheter (Tversky, 1975, s. 163). Von Neumann och Morgenstern 
(1953, s. 27) utvecklade den förväntade nyttoteorin genom att tillägga en förutbestämd 
ordning som beslut ska tas efter, kallade axiom. Vidare menade Von Neumann och 
Morgenstern (1953, s. 8) att nytta bör mätas i monetära mått.  
 
År 1979 publicerade de två israeliska forskarna, Kahneman och Tversky, artikeln 
“Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk”. Kahneman och Tverskys 
(1979, s. 265) främsta antagande är att individer inte är rationella utan snarare 
irrationella vid beslutsfattande under risk. Kahneman och Tverskys (1979, s. 283) 
prospektteori handlar om att individer snarare baserar sina beslut på en subjektiv 
beslutsvikt än på den mer objektiva och procentuella sannolikheten att något ska 
inträffa, vilket tas utryck i beslutsviktfunktionen. Teorin handlar också om att, givet 
samma summa, tenderar förluster att påverka individen till högre grad än vad en vinst 
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gör en tillfredsställd, vilket kan utläsas i värdefunktionen (Kahneman & Tversky, 1979, 
s. 277-278).  
 
Baserat på sina studier från år 1979, utvecklade Kahneman och Tversky (1992) 
prospektteorin genom sin artikel; “Advances in Prospect Theory: Cumulative 
Representation of Uncertainty”. Skillnaderna gentemot den tidigare prospektteorin var 
att de tidigare separata beslutsvikterna istället blev kumulativa beslutsvikter - för att på 
detta vis inte bara kunna behandla ett fåtal utfall utan kan därför bemöta riskfyllda och 
osäkra prospekt med ett flertal alternativa utfall (Kahneman & Tversky, 1992, s. 299). 
Denna skillnad gentemot prospektteorin skapar därför en ny beslutsviktsfunktion, den 
kumulativa beslutsviktsfunktionen (Kahneman & Tversky, 1992, s. 316-317). Gällande 
den kumulativa värdefunktionen förändras inte utseendet, även om minskad, men ändå 
påtaglig, förlustkänslighet gentemot tidigare upptäcktes (Kahneman & Tversky, 1992, s. 
316-317). 
 
Tidigare studier som använt sig av den kumulativa prospektteorin för att förklara hur 
beslutsprocessen påverkas av risk vid investeringar är bland annat Abdellaoui et al. 
(2013), Kliger och Levy (2009), Gurevich et al. (2009) och Abdellaoui (2000).  
 
Abdellaoui et al. (2013, s. 416-417) har studerat rådgivare verksamma inom private 
banking och fondförvaltare för att se huruvida de beter sig i korrelation till båda 
prospektteorierna och således uppvisar ett irrationellt handlande. Deras resultat påvisar 
stöd för att dessa två målgrupper beter sig i enlighet med den kumulativa prospektteorin, 
genom att båda grupperna beter sig riskavert gällande vinster och risksökande gällande 
förluster (Abdellaoui et al., 2013, s. 426-428). Studien som Abdellaoui et al. (2013, s. 
426-428) genomförde visar också att en förlust har en större påverkan än vad en vinst 
har, givet samma summa. 
 
Kliger och Levys (2009, s. 345) studie ger ett resultat där subjektiva beslutsvikter 
tenderar att inte överensstämma med den objektiva sannolikheten för ett visst prospekt, 
vilket stödjer Kahneman och Tverskys (1992) kumulativa beslutsviksfunktion och ett 
irrationellt beteende hos investerare. Studiens resultat visar också stöd för den 
kumulativa värdefunktionen, då investerare till högre grad påverkas av en 
värdeförändring i monetära mått, jämfört med den slutgiltiga förmögenheten samt av en 
avtagande känslighet desto längre ut på värdekurvan (Kliger & Levy, 2009, s. 345).  
 
Gurevich et al. (2009, s. 1226) testade den kumulativa prospektteorin på den 
amerikanska optionsmarknaden. Studien fann empiriskt stöd för att värdefunktionen och 
beslutsviktsfunktionen stämmer överens med deras estimerade funktioner. Studien 
påvisade en mindre påtaglig förlustaversion gentemot ursprungsteorin men ändock ett 
irrationellt beteende för investerare på den amerikanska marknaden. 

1.2 Problemdiskussion 
Beslutstagande under risk är ett ämne, vilket redovisats tidigare, som har olika 
förklaringsmodeller. Teorier som behandlar beslutstagande under risk är bland annat 
den förväntade nyttoteorin, den ursprungliga prospektteorin samt den kumulativa 
prospektteorin. Den förstnämnda är en mer traditionell förklaringsmodell inom ekonomi 
medan båda prospektteorierna är mer fokuserad inom beteendeekonomi. Inom den 
traditionella förklaringsmodellen agerar investerare rationellt vid 
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beslutstagandeprocessen medan ett irrationellt beteende vid beslutsprocessen är bevisat i 
de två prospektteorierna. (Kahneman & Tversky, 1992, s. 297-298) 
 
Tidigare genomförda studier på investerare och förvaltare, innehållande den kumulativa 
prospektteorin, är exempelvis Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), 
Gurevich et al. (2009) samt Abdellaoui (2000), vilka alla är genomförda främst med 
hjälp av kvantitativ metodologi. Dessa fyra studier visar att ett irrationellt beteende 
återfinns bland de investerare och förvaltare som de studerat. De kan därför bevisa att 
den kumulativa prospektteorin är applicerbar på deras enskilda undersökningsobjekt.  
 
Studien vi har som avsikt att utföra kommer att vara kvalitativt genomförd, vilket 
betyder att vi söker efter en djupare och mer ingående förståelse om den kumulativa 
prospektteorin är applicerbar på förvaltare av fonder inriktade på företagsobligationer i 
Sverige. Med studien vill vi granska ifall resultatet från tidigare kvantitativ forskning, 
Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), Gurevich et al. (2009) samt 
Abdellaoui (2000), är applicerbart på förvaltares beslutsfattande och därför få en 
djupare förståelse. Med studien strävar vi därför att kunna fylla ett empiriskt gap som 
kan ge en mer detaljerad bild om hur den kumulativa prospektteorin och beslutsfattande 
under risk kan antas hänga ihop med hur förvaltare hanterar risker med 
företagsobligationsfonder. 
 
Det finns ett flertal risker associerade med investeringar i företagsobligationer. 
Asgharian och Nordén (2007) menar att de fyra mest påtagliga riskerna med 
företagsobligationer är kredit-, likviditets-, ränte- och inflationsrisk. Kreditrisk innebär 
den risk att bolaget med utestående företagsobligationer går i konkurs medan 
likviditetsrisk innebär att en alltför låg omsättning på handeln kan resultera 
prisnedgångar och förluster vid försäljning. Med ränterisk menas det den 
räntekänslighet som en företagsobligation har i och med dess negativa korrelation med 
stigande räntor. En högre inflation resulterar i lägre avkastning, givet allt annat lika. 
(Asgharian & Nordén, 2007, s. 11-12) En mer grundlig genomgång av 
företagsobligationer och risker kopplat till dessa presenteras i avsnitt 2.2.  
 
Som tidigare nämnt (se Figur 1) har det utestående beloppet i företagsobligationer ökat 
markant de senaste åren. I början av 2014 fanns det 28 stycken 
företagsobligationsfonder i Sverige med ett totalt värde på 76 miljarder kronor, jämfört 
med 60 miljarder kronor i början av år 2013 (Bonthron, 2014, s. 4). I början av år 2017 
var denna summa över 112 miljarder kronor (Fondbolagens förening, 2017, s. 6). Dessa 
siffror visar att företagsobligationsmarknaden växer och att fler privatpersoner väljer att 
investera i fonder inriktade mot detta.  
 
Denna ökade exponering mot företagsobligationer kan möjligtvis förklaras genom 
Benartzi och Thalers (1995), “Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle”. 
Studien, författad av Benartzi och Thaler (1995, s. 90), finner empiriskt stöd för att 
investerare är motvilliga att acceptera variationer i avkastning i och med att investerare 
är rädd för förluster och således är mer villiga att välja ett mindre riskfyllt alternativ 
med lägre avkastning, exempelvis företagsobligationer.  
 
Obligationsfonder, och däribland företagsobligationsfonder, anses enligt experter 
(Eriksson, 2016; Gittlesohn, 2017; Hägerstrand, 2016) befinna sig på en topp och att en 
nedgång bör väntas. Gentemot det rikliga nyhetsflödet som vi upplever att 
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aktiemarknaden har, så är denna potentiella nedgång och risker förknippade med 
företagsobligationer inte lika uppmärksammade.  
 
Samtidigt som företagsobligationsfondernas totala värde ökar tenderar riskerna 
samtidigt att öka. Sveriges befolkning har, bland annat via fonder, en växande 
exponering mot dessa risker. Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), 
Gurevich et al. (2009) och Abdellaoui (2000) visar alla ett empiriskt stöd för att den 
kumulativa prospektteorin var tillämpbar på deras enskilda undersökning. Med studien 
vill vi undersöka ifall den kumulativa prospektteorin är applicerbar på hur förvaltare av 
företagsobligationsfonder hanterar risker.  

1.3 Problemformulering  
Problemformulering är ställd i enlighet med den kumulativa prospektteorin och dess två 
funktioner. För att se hur förvaltare inom företagsobligationsfonder hanterar de risker 
förknippade med företagsobligationer och om den kumulativa prospektteorin kan 
förklara denna hantering ställs problemformuleringen enligt följande: 
 
Hur hanterar förvaltare av fonder, i förhållande till den kumulativa prospektteorin, de 

risker som finns med företagsobligationer?  

1.4 Syfte 

Studiens avsikt är att undersöka hur förvaltare av fonder, i förhållande till den 
kumulativa prospektteorin, hanterar de risker som finns med företagsobligationer. Detta 
givet antagandet om att intervjuobjektens beslut och riskhantering representerar och är i 
samklang med fonden de arbetar åt. Studien har som syfte att undersöka och få en 
djupare förståelse om den kumulativa prospektteorin och dess funktioner är applicerbara 
på förvaltare på svenska företagsobligationsfonder och hur de hanterar risker. Tidigare 
studier påvisar ett empiriskt stöd för att den kumulativa prospektteorin är applicerbar på 
exempelvis investerare och fondförvaltare. Men vi har dock som avsikt med studien att 
kunna få en djupare förståelse angående varför teorin antingen är tillämpbar eller inte 
hos svenska förvaltare. Vi har som avsikt att genom intervjuer med svenska 
fondförvaltare uppnå detta syfte. 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Enligt vår vetskap finns det ingen kvalitativ studie om hur professionella förvaltare tar 
riskexponering i beaktning, speciellt i Sverige. Den kumulativa prospektteorin används 
sällan i kvalitativa studier inom företagsekonomi och till vårt kännande har teorin aldrig 
applicerats till företagsobligationsmarknaden i Sverige. Studien ämnar därför granska 
ett oupplyst område inom företagsekonomi och därefter applicera en välkänd teori för 
att fylla i en kunskapslucka. 
 
En betydande nedgång på företagsobligationsmarknaden skulle påverka många 
svenskars ekonomi, exempelvis genom pensionskapital. Företagsobligationsmarknaden 
är gentemot aktiemarknaden inte lika täckt i media, vilket gör att vi upplever en 
bristande kunskap om företagsobligationer. Studien ämnar sig därför att kunna öka 
privatpersoners medvetenhet om de risker som finns med företagsobligationer och även 
ge en inblick i hur olika fondförvaltningsbolag hanterar dessa. Genom att göra en 
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kvalitativ studie om hur förvaltare av företagsobligationsfonder tar de olika riskerna i 
beaktning, kan detta resultera i att andra fond- och pensionsbolag kan ta lärdom hur 
riskerna kan hanteras. Även om en viss företagsobligationsfond anser sig hantera alla 
risker med en tillfredsställande metod kan studien frambringa nya idéer och tankar. 
Studien kan även bidra till att rådgivare inom bank och finans skulle kunna ge bättre råd 
angående eventuella investeringar mot företagsobligationsmarknaden.  

1.6 Avgränsningar  
• Studien har som avsikt att avgränsa sig till att enbart granska 

företagsobligationer och hur förvaltare hanterar risker associerade till dessa. 
Detta innebär att exempelvis statsobligationer, förlagslån, konvertibla- och 
säkerställda obligationer exkluderas, även om de undersökta fonderna till viss 
del investerar i sådana finansiella instrument. 

• Studien har som avsikt att avgränsa sig till fondbolag med hemvist eller filial i 
Sverige. Detta på grund av att studien ämnar undersöka riskförhållandet i 
Sverige, då vi upplever att detta är ett oupplyst område. 

• Studien har som avsikt att avgränsa sig, med hänvisning till litteratur (Asgharian 
& Nordén, 2007, s. 11-12; Bergin & Landeman, 2014, s. 50-51), till följande 
risker: kredit-, likviditets-, ränte- och inflationsrisk. Således exkluderas 
exempelvis valutarisk och operativa risker, som exempelvis den mänskliga 
faktorn.  

• Studien har som avsikt att avgränsa sig mot fonder med en huvudinriktning mot 
företagsobligationer. För att kunna intervjua tillräckligt antal fondförvaltare är vi 
tvungna, i och med det begränsade antalet svenska fonder inriktade på 
företagsobligationer, att förhålla oss till fonder med huvudinriktning mot 
företagsobligationer.  

• Studien har som avsikt att vid situationer då monetära mått ska tolkas använda 
sig av den absoluta avkastningen och inte den riskjusterade avkastningen. 
Anledningen till detta val är att all teori och tidigare forskning som studien 
kommer använda tillämpar samma tolkning av nytta.  

1.7 Ämnesval 
Vårt val att skriva om riskhantering av företagsobligationer baseras främst på ett 
intresse av finansiella marknader. Aktiemarknaden är jämfört med 
obligationsmarknaden väl genomlyst och uppmärksammas mer frekvent i medier. I och 
med att det skrivs mindre om obligationsmarknaden ter det sig naturligt att vi ville 
skriva om ett mer oupplyst ämne än aktiemarknaden. Vi anser således att detta är en 
viktig fråga som fått liten uppmärksamhet i förhållande till den potentiella risk 
företagsobligationer är förknippad med. Efter att vi fick kontakt med ett fondbolag, 
Granit Fonder, kunde de påvisa att riskhantering av företagsobligationer inom fonder 
faktiskt är ett oupplyst ämne. Denna inspiration hämtad från Granit Fonder har till viss 
del hjälpt oss utforma studien, däremot utan att varken styra oss eller studiens riktning. 
 
Kända teorier som exempelvis intressentmodellen (eng: stakeholder theory) av Freeman 
(1984), agentteorin (eng: agent theory) av Jensen och Meckling (1976) samt den 
moderna portföljteorin (eng: modern portfolio theory) av Markowitz (1952a) granskade 
alla situationer som omfattade investeringar. Men dessa teoriers applicerbarhet till 
verkligheten kan, enligt oss, ifrågasättas. Enligt vår uppfattning, står psykologiska 
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faktorer i kontrast till de tidigare nämnda traditionella teorierna, som en viktig 
beståndsdel i dagens ekonomiska samhälle. Detta ledde oss till en av de viktigaste 
teorierna inom beteendeekonomi, prospektteorin. Vi har därefter valt att använda oss av 
den kumulativa prospektteorin i och med att tidigare forskning som vi nyttjar använder 
sig av den. Valet att inte använda den ursprungliga prospektteorin beror dessutom på att 
den kumulativa prospektteorin tar hänsyn till den kritik som den ursprungliga 
prospektteorin fått. 
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2. Obligationsmarknaden 

Kapitlet har som avsikt att förbereda läsaren för information som framkommer i 
intervjuerna. Kapitlet ämnar redogöra kring företagsobligationer och risker 
associerade till dessa. Vidare avser kapitlet att redovisa gällande företagsobligationer 
som investering samt att beskriva vilka riktlinjer och lagar som fonder står inför.   

2.1 Företagsobligationer 
En obligation är, enligt Bergin och Landeman (2014, s. 193), “en räntebärande löpande 
skuldförbindelse”. Enligt Riksbanken (2016d, s. 22-23) är företagsobligationer en 
möjlighet för företag i behov av kapital att kopplas samman med investerare som vill 
spara långsiktigt och köpa den skulden.  
 
Räntebärande tillgångar kan antingen vara kupong- eller nollkupongobligationer 
(Asgharian & Nordén, 2007, s. 22). En nollkupongobligation säljs i regel under det 
nominella värdet, vilket resulterar i att emittenten inte betalar ränta under löptidens 
gång, utan det nominella beloppet betalas ut i samband med datum för förfall 
(Asgharian & Nordén, 2007, s. 31).  
 
Asgharian och Nordén (2007, s. 22) beskriver att kupongobligationer betalar, liksom 
nollkupongobligationer, ut ett nominellt belopp vid förfallet av obligationen. Vidare 
beskriver de att skillnaden är att kupongobligationer även betalar ut kuponger under 
löptidens gång, där storleken på kupongerna fastställs av kupongräntan. Storleken på 
kupongutbetalningen har en korrelation till det aktuella ränteläget och emittentens 
kreditbetyg (Riksbanken, 2016d, s. 23-24).  
 
Inom obligationer är ränteduration ett viktigt mått för att avgöra räntekänslighet hos en 
företagsobligation (Sjögren, 1993, s. 53). Duration framtogs i syfte för att bestämma 
livslängden på en obligation, vilket var en metod som Macauley utvecklade på 1930-
talet (Asgharian & Nordén, 2007, s. 87). Durationen för en nollkupongobligation är 
detsamma som livslängden, medan durationen för en kupongobligation bestäms av 
storleken på kupongen, räntan, löptiden samt antalet utbetalningar (Asgharian och 
Nordén, 2007, s. 87). Desto högre ränteduration resulterar i högre räntekänslighet 
(Asgharian & Nordén, 2007, s. 85-86). En hög kupongränta resulterar i en lägre 
duration, givet övriga villkor lika (Bergin & Landeman, 2014, s. 175). Enligt Bergin och 
Landeman (2014, s. 47-48) har majoriteten av nyemitterade företagsobligationer i 
Sverige en löptid på fem år eller mindre, samtidigt som företagsobligationer med lägre 
kreditvärdighet tenderar att använda en längre löptid.  

2.2 Risker med företagsobligationer 

Genom att investera i företagsobligationer följer ett flertal risker som såväl investerare 
och förvaltare bör ta hänsyn till. De fyra risker som vanligtvis associeras med 
företagsobligationer är de följande; kredit-, likviditets-, ränte- och inflationsrisk (Bergin 
& Landeman, 2014, s. 50-51). 
 
Kreditrisk är vanligtvis den mest betydande risk som är kopplat till företagsobligationer. 
Med kreditrisk menas det såväl att emittenten med utestående obligation inte kan betala 
dess skulder samt risken att kreditbetyget på emittenten sänks (Fabozzi, 2010, s. 178; 
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Bergin & Landeman, 2014, s. 50-51). Bergin och Landeman (2014, s. 80-81) belyser 
vikten av ett bra kreditbetyg, då uteblivna räntebetalningar har en negativ inverkan på 
obligationsinnehavaren. För att erhålla ett kreditbetyg används ratinginstitut som 
exempelvis Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch, varav dessa tre tillsammans utgör 
95 % av ratingmarknaden (Bergin & Landeman, 2014, s. 80-81). 
 
Standard & Poor’s och Fitchs kreditbetyg går från AAA till D och dessa betyg skildrar 
hur stor risken är att ett företag kommer att behöva ställa in sina betalningar (Hull, 
2015, s. 18). Ifall betyget är lika med eller över BBB-, anses företaget inneha en hög 
kreditvärdighet, vilket innebär att bolaget klassas som investment grade (Bodie et al., 
2014, s. 468-469). Benämningen som high yield-obligationer gäller för obligationer vars 
kreditbetyg understiger BBB- (Hull, 2015, s. 18). Att ett bolag med låg kreditvärdighet, 
exempelvis bolag betygsatta med CCC, går i konkurs är inte ovanligt men även bolag 
med bättre kreditbetyg kan gå i konkurs, även om sannolikheten är betydligt lägre 
(Bodie et al., 2014, s. 468-469). Exempelvis förklarar Bergin och Landeman (2014, s. 
85) att risken för att ett AAA-bolag, mellan åren 1981-2013, skulle ställa in sina 
betalningar inom fem år är 0,4 %. I jämförelse, förklarar Bergin och Landeman (2014, s. 
85), att risken för CCC-bolag är 46,8%.  
 
Likviditetsrisk är också en riskfaktor som måste tas med i beaktning vid granskning av 
en företagsobligation. Denna risk uppstår, till skillnad från de andra riskerna, främst då 
en investerare har som avsikt att sälja tillgången (Fabozzi, 2010, s. 10; Bergin & 
Landeman, 2014, s. 44-45). Likviditetsrisk uppstår således när det är en stor differens 
mellan köp- och säljpriser (Hansson, 2009, s. 102). Brunnermeier (2009 s. 92) beskriver 
att en låg marknadslikviditet uppstår när det inte finns några köpare villiga att erbjuda 
ett bud som är högt nog för att möta förväntningarna hos säljaren, vilket utmynnar till en 
spridning mellan köp- och säljkurs (eng: Bid-Ask Spread). Spridningen visar 
differensen mellan köp- och säljkurs och därför summan som säljaren skulle förlora ifall 
denne skulle köpa tillbaka samma instrument direkt efter (Brunnermeier, 2009 s. 92). 
Marknaden för företagsobligationer är mindre likvid än både marknaden för 
statsobligationer och den svenska aktiemarknaden, vilket resulterar i att desto fler 
investerare som är aktiva på en marknad, desto större marknad och desto mindre risk för 
att likviditetsproblem ska uppstå (Bergin & Landeman, 2014, s. 45). Enligt en 
promemoria från Finansinspektionen (2017, s. 12) klassificeras alla svenska 
obligationer efter fyra nivåer beroende på dess likviditet. Finansinspektionens (2017, s. 
12) slutsats är att alla typer av obligationer förutom statsobligationer klassificeras som 
illikvida och placeras inom den lägsta nivån. Finansinspektionen (2017, s. 14) förklarar 
att den bristande likviditeten på den svenska marknaden beror bland annat på att en stor 
del av handeln sker med handel över disk (eng: Over the Counter), vilket resulterar i få 
transaktioner men ofta innehållande stora volymer.   
 
Ränterisk är kopplat till det aktuella ränteläget genom att prissättningen av en 
företagsobligation är negativ korrelerad med räntan (Bodie et al., 2014, s. 516). 
Ränteduration är, som tidigare nämnt, ett mått på räntekänslighet och påverkas av både 
löptid och kupongräntan (Bergin & Landeman, 2014, s. 50-51). Enligt Brealey et al. 
(2014, s. 49-50) är företagsobligationer med längre löptid mer räntekänsliga än vad 
obligationer med kortare löptid är. Ränterisken kan minskas genom att investera i 
företagsobligationer med rörlig kupongränta, vilket innebär att kupongen justeras efter 
räntans rörelser (Bergin & Landeman, 2014, s. 50-51). En företagsobligation med rörlig 
ränta benämns ofta som en FRN eller en floating rate note (Bergin & Landeman, 2014, 
s. 190). 
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Den sista risken, enligt Bergin och Landeman (2014, s. 51), är inflationsrisk. Både 
förväntningarna och själva inflationen har en påverkan på företagsobligationen 
(Fabozzi, 2010, s. 9). Detta på grund av att den avkastning som företagsobligationer 
genererar gynnas av låg inflation, vilket har resulterat i goda historiska prestationer, 
både internationellt och i Sverige (Bergin & Landeman, 2014, s. 51). Stigande 
inflationsförväntningar har därför en negativ inverkan på företagsobligationer, speciellt 
de med fast kupongränta (Bergin & Landeman, 2014, s. 51). En fast kupongränta tar 
bort möjligheten att storleken på utbetalningarna kan förändras i takt med inflationen, 
medan en rörlig kupongränta förändrar sig efter den rådande inflationen och är därför 
mer flexibel (Bergin & Landeman, 2014, s. 51). 

2.3 Primär- och sekundärmarknaden  
En placerare som vill investera i en obligation kan antingen välja att delta i en emission, 
vilket innebär att investera på den så kallade primärmarknaden, eller handla på 
sekundärmarknaden, varav den senare står för den absolut största delen av omsättningen 
(Riksbanken, 2016d, s. 35). I kontrast till aktier, är företagsobligationer inte en 
börshandlad produkt, vilket innebär att handeln sker med en mellanhand (Bergin & 
Landeman, 2014, s. 43). Omsättningen av obligationer beror såväl på storlek på 
emissionen och kreditrisken, vilket gör att statsobligationer är den typ av obligation som 
har högst omsättning i Sverige (Riksbanken, 2016d, s. 28). 
 
Då handel av företagsobligationer sker med hjälp av en mellanhand, som exempelvis 
banker eller fondkommissionärer, benämns detta enligt Bergin och Landeman (2014, s. 
44) som handel över disk.  

2.4. Företagsobligationer som investering  
För att prissätta en obligation används, enligt Bodie et al. (2014, s. 452-453) samt 
Fabozzi (2010, s. 22-23), nuvärdesberäkning. Nuvärdesberäkning innebär att summan 
av framtida kassaflöden diskonteras tillbaka för att erhålla ett nutida värde (Fabozzi, 
2010, s. 22). Enligt Bodie et al., (2014, s. 452) sker prissättningen med hjälp av 
nedanstående formel. 

 

 
Figur 2. Formel för prissättning av kupongobligation 
Källa: Bodie et al. (2014, s. 452)  
 

Figur 2 visar att priset på en obligation bestäms av summan av de nuvärdesberäknade 
kupongutbetalningarna (c) samt av det nominella värdet på obligationen (p). 
Nuvärdesberäkningen utförs med hjälp av en diskonteringsränta (r) och obligationens 
löptid. Formeln ger stöd för att, givet samma förutsättningar, kommer kuponger som 
utbetalas längre fram i tiden ha mindre påverkan på priset i och med en växande 
diskonteringsfaktor. Ifall exempelvis kreditbetyget på en emittent sänks kan det, enligt 



 12 

Bergin och Landeman (2014, s. 93), betyda stor volatilitet i pris för de utestående 
företagsobligationerna. 
 
Storleken på diskonteringsfaktorn kan resultera i att en obligation kan säljas till ett pris 
som är under, över eller till par-värde (eng: Pair value). Säljs den under det nominella 
värdet, det vill säga under par, kallas det att obligationen säljs till rabatt. Samma 
resonemang resulterar i att en obligation som handlas över par säljs till premium. 
(Fabozzi, 2010, s. 27)   
 
Bodie et al. (2014, s. 470) beskriver fem typer av nyckeltal som kan vara till hjälp då en 
investerare ska avgöra säkerheten i en företagsobligation. Bodie et al. (2014, s. 470) 
förklarar att dessa fem typer av nyckeltal är räntetäckningsgrad (eng: Coverage ratio), 
skuldsättningsgrad (eng: Leverage ratio), likviditetsgrad (eng: Liquidity ratio), 
lönsamhetsgrad (eng: Profitability ratio) samt kassaflöde kontra skuldsättningsgraden 
(eng: Cash Flow-to-debt ratio). För att exemplifiera ett av dessa nyckeltal är 
likviditetsgrad ett mått på hur väl ett företag kan betala sina kortfristiga skulder (Bodie 
et al., 2014, s. 470).  
 
En investerare som planerar att skapa en obligationsportfölj bör, enligt Fabozzi (2010, s. 
531), både ta löptider och förfallostruktur i åtanke. Vidare exemplifierar Fabozzi (2010, 
s. 531) detta genom att en förändring i avkastningskurvan (eng: Yield Curve) inte 
kommer påverka en portfölj enbart bestående av obligationer med förfallodatum ett år 
fram i tiden. En liknande förändring i avkastningskurvan har däremot en större påverkan 
på en portfölj bestående av obligationer med förfallodatum på 30 år (Fabozzi, 2010, s. 
531).  

2.5 Riktlinjer för fonder  
Fabozzi (2010, s. 513) beskriver att obligationsfonder både måste formulera ett 
investeringsmål samt sätta upp en policy hur dessa mål ska nås. Vidare menar Fabozzi 
att det första steget i att sätta upp en policy är att bestämma hur alla tillgångar ska 
investeras, vilket exempelvis kan vara hur mycket av tillgångarna som ska vara i 
kontanter, obligationer eller eget kapital. Den uppsatta policyn måste följa regelverk och 
lagar samt vara i samklang med investerarnas önskemål. Ett exempel på en policy kan 
vara att en företagsobligation minst måste erhålla ett specifikt kreditbetyg för att fonden 
ska få investera i den. (Fabozzi, 2010, s. 513-514)  
 
Bestämmelser om hur fonder ska bedrivas finns i lagen om värdepappersfonder (SFS 
2004:46). Enligt 8 §, kap. 4 i lag om värdepappersfonder (SFS 2004:46) finns det en 
detaljerad beskrivning angående vad som ska ingå i fondbestämmelserna, vilket bland 
annat inkluderar placeringsinriktning, fondens räkenskapsår, hantering av utdelning och 
avgifter för förvaltning, köp och sälj. Vidare enligt 15 §, kap. 4 i lag om 
värdepappersfonder (SFS 2004:46), ska det i informationsbroschyren finnas ytterligare 
fakta utöver fondbestämmelserna, som exempelvis angivelse om riskprofil och uppgifter 
om vilka tillgångsslag som fonden får investera i. Gällande riskprofil kräver 1 §, kap. 5 i 
lag om värdepappersfonder (SFS 2004:46) att placeringarna ska vara fördelade och att 
riskerna fördelas i enlighet med fondens riskprofil.  
 
Fondbolagens förening (2015, s. 2) ger med hänvisning till relevanta lagrum, som 
exempelvis förordningar från EU-kommissionen, riktlinjer som fonderna ska förhålla 
sig till. Bland annat beskriver Fondbolagens förening (2015, s. 22) att varje fond måste 
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presentera en risk/avkastningsindikator, vilket är en sjugradig skala som symboliserar 
fondens risktagande. Desto högre fondens klassificering är, desto högre volatilitet och 
risk tar således fonden. Riskklassificeringen tar inte hänsyn till alla risker fonden är 
utsatt för, men enligt Fondbolagens förening (2015, s. 24-25) ska sådana risker däremot 
beskrivas ifall de är utav stor vikt för fondens risktagande.  
 
Exempelvis har Lannebo Corporate Bond A uppsatta riktlinjer i deras 
informationsbroschyr som resulterar i att fonden inte får investera i företagsobligationer 
understigande kreditbetyget BBB- enligt Standard and Poor’s. Räntebindningstiden får i 
genomsnitt inte överstiga fem år och fonden har möjlighet att använda derivat för att 
minska valutapåverkan. (Lannebo, 2017) 
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3. Teoretisk referensram  
Avsnittet syftar att redogöra för den använda teoretiska referensramen och dess 
ursprung. Kapitlet inleds med att beskriva den förväntade nyttoteorin för att sedan gå 
vidare till prospektteorin samt den kumulativa prospektteorin. Den teoretiska 
referensramen mynnar ut i tidigare studier på den kumulativa prospektteorin och dess 
inverkan på finansiella investeringar.  

3.1 Den förväntade nyttoteorin 
Det följande avsnittet ämnar för att mer utförligt beskriva den förväntade nyttoteorin 
och hur denna teori la grunden till ett mer modernt synsätt på besluttagande under risk. 
Den förväntade nyttoteorin utvecklades såväl till prospektteorin och den kumulativa 
prospektteorin. Den förväntade nyttoteorin ifrågasattes av Kahneman och Tversky 
(1979, s. 263) och från denna kritik framtogs prospektteorin.  
 
Daniel Bernoulli är, enligt Tversky (1975, s. 163), den ursprungliga källan för den 
förväntade nyttoteorin, då han år 1738 första gången beskrev teorin. Den förväntade 
nyttoteorin har under decennierna utvecklats och kritiserats, bland annat av Von 
Neumann och Morgenstern (1953) och Savage (1954). Dessa utvecklingar av teorin har 
under senare tid blivit den ledande modellen för beslutstagande under risk.  

3.1.1 Grundantaganden för den förväntade nyttoteorin 

Den förväntade nyttoteorin, vilket också är det traditionella synsättet för beslutstagande 
under risk, kan enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 263-264), beskrivas med tre 
grundantaganden; förväntan (eng: Expectation), tillgångars integration (eng: Asset 
Integration) och riskaversion (eng: Risk Aversion). Med det första grundantagandet, 
förväntan, menas att summan av nyttan från enskilda prospekt är detsamma som den 
förväntade nyttan av alla deras utfall. Med integration av tillgångar menas att ett 
prospekt endast bör accepteras ifall den tillförda nyttan från integrationen överstiger den 
primära nyttan från den enskilda tillgången. Detta betyder att den förväntade 
nyttofunktionen koncentrerar sig på den totala förmögenheten och inte enskilda vinster 
och förluster. Det sista grundantagandet, riskaversion, betyder att en individ är riskavert 
och därför föredrar ett säkert utfall framför ett osäkert utfall - vilket resulterar i att 
nyttofunktionen är konkav.  
 
Till skillnad från det traditionella synsättet kan en individ inte bara vara riskavert, utan 
enligt Starmer (2000, s. 335), Schwalbe (2016, s. 431) och Axelsson (1998, s. 299) kan 
en individ också vara riskneutral eller risksökande. Detta resulterar i att 
nyttofunktionen, antingen kan vara konkav, linjär eller konvex. Ifall en individ är 
risksökande är nyttofunktionen konvex medan en riskneutral individs nyttofunktion är 
linjär (Schwalbe, 2016, s. 431).  
 
Den förväntade nyttoteorin baseras på att individer baserar sina beslut utifrån ett 
rationellt beteende (Tversky, 1975, s. 163). Nytta bör, enligt von Neumann och 
Morgenstern (1953, s. 8), mätas i monetära mått, vilket gör att individer tillämpar ett 
rationellt beslutstagande för att maximera deras monetära förmögenhet, vilket benämns 
som att individer nyttomaximerar. Definitionen av att nytta bör mätas i monetära termer 
har Kahneman och Tversky (1979, s. 274) använt som ett grundantagande för deras 
studie och framtagandet av prospektteorin. Kahneman och Tversky (1979, s. 288) 
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förklarar att även om deras studie baseras på monetära mått kan andra måttsystem 
appliceras till teorin, som exempelvis livskvalitet. Forskare som Savage (1954) har 
också använt sig utav en monetär förklaringsmodell då nytta ska definieras.   

3.1.2 Utveckling av den förväntade nyttoteorin 

Den förväntade nyttoteorin utvecklades av von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-
27) genom att addera fyra axiom, vars antaganden lades till för att kunna förklara hur en 
rationell individ beter sig vid beslutstagande under risk. De fyra antaganden som von 
Neumann och Morgenstern (1953, s. 26) utformade är fullständighet (eng: 
Completeness), transitivitet (eng: Transitivity), oberoende (eng: Independence) och 
kontinuitet (eng: Continuity). För att en person ska kunna anses vara rationell behöver 
samtliga fyra antaganden uppfyllas.  
 
Med fullständighet menas att en individ ska vid riskfyllda prospekt vara konsekvent i 
rangordningen av ens preferenser. Detta innebär att en individ konsekvent väljer ett av 
följande förhållanden; alternativ A före alternativ B (A>B), alternativ B före alternativ 
A (A<B) eller är likgiltig mellan alternativ A och alternativ B (A=B). 
Transitivitetsantagandet är, liksom fullständighetsantagandet, även det relaterat till hur 
en individs rationella beslutsordning är utformad. Ifall individen föredrar alternativ A 
framför alternativ B (A>B) samt föredrar alternativ B framför alternativ C (B>C), 
förutsätter detta förhållande att alternativ A föredras framför alternativ C (A>C). (von 
Neumann & Morgenstern, 1953, s. 26-27) 
 
von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-27) beskriver att antagandet om oberoende 
förutsätter att en individ använder ett sannolikhetsförhållande för att bestämma mellan 
olika utfall. Detta kan exempelvis innebära att ifall en individ föredrar alternativ A 
framför alternativ B (A>B) ska sannolikheten p(A) värderas framför sannolikheten 
p(B). Förhållandet är konstant även ifall alternativ C adderas.  
 
Kontinuitetsantagandet förutsätter, enligt von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-
27), att kombinationer av prospekt kan tillämpas. Detta kan exemplifieras ifall alternativ 
A genererar högst nytta, alternativ B genererar lägst nytta och nyttan från alternativ C är 
däremellan. Detta antagande ger ett förhållande där alternativ A tillsammans med 
alternativ B ger likvärdig nytta som alternativ C (A+B=C). 

3.1.3 Kritik mot den förväntade nyttoteorin 

Nyttoteorin har under åren utstått kritik angående hur relevant teorin egentligen är för 
beslutsfattande under risk samt huruvida individer är rationella i deras beslutsfattande. 
Redan innan prospektteorin grundlades argumenterade Tversky för att den förväntade 
nyttoteorin som deskriptiv modell inte räcker till för beslutstagande under risk. Tversky 
menade att den förväntade nyttoteorin inte ger en fullständig analys på hur en rationell 
individ tar beslut under risk och att teorin därför inte kan anses applicerbar på områden 
såsom ekonomi och psykologi. (Tversky, 1975, s. 168) 
 
Kahneman och Tversky (1979, s. 265) visar i sin studie att individers preferenser mellan 
olika riskfyllda prospekt går emot de grundläggande principerna i den förväntade 
nyttoteorin. De anser därför att den förväntade nyttoteorin och dess antagande om att 
individer är rationella inte speglar verkligheten. I deras artikel från år 1979 visar 
Kahneman och Tversky (s. 265-273) på tre effekter som talar emot den förväntade 
nyttoteorins antagande om att individer viktar möjliga utfall utifrån en objektiv 
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sannolikhet. De tre effekter som Kahneman och Tversky nämner är säkerhetseffekten 
(eng: Certainty effect), reflektionseffekten (eng: Reflection effect) och 
isoleringseffekten (eng: Isolation effect). Med dessa effekter redovisar Kahneman och 
Tversky bristerna gällande sannolikhetsvikter samt bristerna om antagandet den 
förväntade nyttoteorin gör gällande rationalitet hos individer vid beslutsfattande under 
risk.  
 
Med säkerhetshetseffekten, menar Kahneman och Tversky (1979, s. 265-266), att 
individer övervärderar säkra prospekt i jämförelse med osäkra prospekt. Det betyder att 
en individ generellt väljer ett säkert prospekt framför ett osäkert prospekt även fast det 
senare alternativet skulle kunna skapa högre nytta. Detta talar emot den förväntade 
nyttoteorin och vad von Neumann och Morgenstern (1953, s. 8) skrev gällande att en 
rationell individ alltid kommer att välja det alternativ som maximerar dess nytta. Det 
betyder att en individ väljer det osäkra alternativet framför det säkra om det kan 
generera en högre nytta, vilket Kahneman och Tversky (1979, s. 266) kunde påvisa med 
sina experiment inte stämmer överens med verkligheten. 
 
Medan säkerhetseffekten tar hänsyn till positiva prospekt som endast involverar vinster 
tar reflektionseffekten istället hänsyn till prospekt som involverar förluster (Kahneman 
& Tversky, 1979, s. 268). Kahneman och Tversky (1979, s. 268) beskriver att ifall 
prospekt bara innehållande vinster istället uttryckts negativt, det vill säga att alla 
prospekt involverar förluster, kommer en individs preferenser att spegelvändas. Med 
detta menar Kahneman och Tversky att individer har en benägenhet att uppvisa ett 
risksökande beteende vid negativa prospekt och inte ett riskavert beteende som de 
uppvisar vid positiva prospekt. Detta betyder att reflektionseffekten går emot 
oberoendeantagandet, då von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-27) menar att en 
individs preferenser alltid följer en bestämd ordning.     
 
Isoleringseffekten innebär att om en individ ställs inför ett antal alternativ med en eller 
flera likadana egenskaper väljer individen att bortse från dessa egenskaper och istället 
fokuserar på de faktorer som skiljer prospekten åt (Kahneman & Tversky, 1979, s. 271). 
Denna effekt kan, enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 271), resultera i 
inkonsekventa preferenser då såväl gemensamma som icke-gemensamma faktorer kan 
delas in på olika sätt. Detta får konsekvenser genom att samma valmöjligheter av 
prospekt kan presenteras på olika sätt, vilket leder till att en individ kan ha olika 
preferenser från en gång till en annan. Von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-27) 
beskriver i sin förväntade nyttoteori att en individs preferensordning alltid är konstant, 
vilket var något som Kahneman och Tversky (1979, s. 271-272) kunde bevisa inte 
stämde överens med deras resultat. Med isoleringseffekten kunde Kahneman och 
Tversky (1979, s. 271-272) även motbevisa den förväntade nyttoteorins antagande om 
att beslut mellan olika prospekt endast grundar sig på den absoluta förmögenheten. 
Istället åskådliggjorde Kahneman och Tversky (1979, s. 271-272) att individer även 
tilldelar nytta till vinster och förluster än endast den absoluta förmögenheten.   
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3.2 Prospektteorin  
Fram till år 1979 dominerade varianter av den förväntade nyttoteorin forskningen inom 
beslutstagande under risk, vilket Kahneman och Tversky i sin studie; “Prospect Theory: 
An Analysis of Decision under Risk” från 1979 kritiserar. De kritiserar antagandet om 
att individer agerar rationellt och argumenterar istället för ett irrationellt beteende hos 
individer. Argumentationen grundar sig bland annat i de tre ovan nämnda effekterna, det 
vill säga säkerhets-, reflektions- och isoleringseffekten. Kahneman och Tversky ansåg 
att den förväntade nyttoteorin inte var applicerbar till hur individer fattar beslut under 
risk, vilket var grundtesen för deras alternativa modell, prospektteorin. (Kahneman & 
Tversky, 1979, s. 263) 
 
Kahneman och Tversky (1979, s. 263) kritiserar också den förväntade nyttoteorins 
antagande om att en individ främst agerar med en riskavert utgångspunkt och menar att 
beroende på situation kan en individ såväl agera risksökande eller riskavert. Kahneman 
och Tversky (1979, s. 263) fortsätter med att en individ tenderar att agera riskavert vid 
situationer inkluderande vinster och risksökande vid situationer inkluderande förluster. 
Schwalbe (2016, s. 431) menar, utöver Kahneman och Tverskys (1979) antaganden, kan 
en individ också agera riskneutralt, vilket leder till en linjär nyttofunktion. Således 
kommer en risksökande individ resultera i en konvex nyttofunktion och en riskavert 
individ resultera i en konkav nyttofunktion. 

3.2.1 Beslutstagande och beslutsprocessen under risk 

Kahneman och Tversky (1979, s. 274) har inom sin teori, prospektteorin, kommit fram 
till att beslutsprocessen baseras på såväl monetära vinster och förluster samt dess 
sannolikhet för inträffande. Kahneman och Tversky (1979, s. 274) beskriver mer 
ingående att teorin har två olika faser, varav den ena benämns som redigeringsfasen 
(eng: Phase of Editing) och den andra benämns som utvärderingsfasen (eng: Phase of 
Evaluation).  
 
Redigeringsfasen behandlar den process som sker innan en investering har genomförts, 
vilket i detta fall innebär den situation då möjliga investeringsprospekt analyseras. 
Denna fas har som syfte att klarlägga alternativa prospekt för att lättare, i 
utvärderingsfasen, kunna ta ett beslut. För att kunna klarlägga alternativen och 
genomföra redigeringsfasen finns det flertal steg som en individ går igenom innan 
individen når utvärderingsfasen. Det första steget, kodning, innebär att utfall av en 
investering normalt baseras på vinster och förluster, vilket är relaterat till en 
referenspunkt. Att individer fokuserar på vinster och förluster leder till det faktum att 
den slutliga förmögenheten bortses. Referenspunktens positionering påverkas av 
individens subjektiva preferenser, som exempelvis grundar sig på tidigare erfarenheter. 
(Kahneman & Tversky, 1979, s. 274) Att referenspunktens position påverkas av 
subjektiva preferenser går emot von Neumann och Morgenstern (1953, s. 26-27) då 
deras axiom förutsätter ett fullständigt och transitivt synsätt.  
 
Fortsättningsvis, är de nästkommande stegen inom redigeringsfasen; kombinationer, 
segregation och avsägelse. För att förenkla alternativen kombineras prospekt med 
samma sannolikhet, vilket är en del av kombinationssteget. Segregationssteget 
behandlar ett scenario där prospekt innehållande riskfria komponenter urskiljs från 
prospekt innehållande risk. Ifall en identisk faktor innehas av alla prospekt kan dessa 
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avsägas och exkluderas, vilket benämns som avsägelsesteget. (Kahneman & Tversky, 
1979, s. 274-275) 
 
Den andra fasen, utvärderingsfasen, tar hänsyn till de förändringar och redigeringar som 
tagits i beaktning i redigeringsfasen (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274). Under denna 
fas utvärderas prospekten och det prospekt med högst nytta väljs. En viktig differens 
jämfört med den förväntade nyttoteorin är att individen baserar sina val på beslutsvikter 
snarare än sannolikhetstal (Kahneman & Tversky, 1979, s. 280). 

3.2.2 Värdefunktionen 

I Kahneman och Tverskys (1979, s. 263) studie finns det två funktioner som teorin till 
stor del bygger på, det vill säga värde- och beslutsviktsfunktionen. I detta avsnitt ämnar 
vi att redogöra för värdefunktionen (se figur 3) och referenspunkten, medan 
beslutsviktsfunktionen kommer att beskrivas mer utförligt i avsnitt 3.2.3. 
 
Som tidigare nämnt är en viktig komponent i prospektteorin att en individ påverkas mer 
utav procentuella värdeförändringar i ens förmögenhet jämfört med den slutgiltiga 
förmögenheten. Individer påverkas både av tidigare och nutida upplevelser, vilket 
tillsammans resulterar i en referenspunkt. Detta kan exempelvis ges uttryck i att en viss 
förmögenhet kan av en individ upplevas som stor medan en annan individ kan uppleva 
samma förmögenhet som mindre. Dåtida och nutida upplevelser skapar denna tidigare 
beskrivna subjektiva referenspunkt och är således beroende på vad individen är van 
med. Detta gäller inte bara för förmögenhet utan kan även exemplifieras genom att vad 
en individ bedömer som kallt kan en annan individ uppleva som varmt, beroende på 
individens referens från tidigare och nutida upplevelser. (Kahneman & Tversky, 1979, 
s. 277) 
 
Värdefunktionen bygger på två faktorer, referenspunktens placering och storleken på 
förändringen från referenspunkten, en förändring som antingen kan vara negativ eller 
positiv (Kahneman & Tversky, 1979, s. 277). Psykologisk respons på en positiv 
förändring är enligt värdefunktionen konkav, vilket Kahneman och Tversky (1979, s. 
278) exemplifierar genom att en värdeökning från 100 till 200 upplevs som större än 
vad en värdeökning från 1100 till 1200 upplevs som, vilket kan utläsas i den 
horisontella axeln på figur 3. Samma resonemang gäller vid förlust, såvida inte en 
förlust från 1100 till 1200 orsakar för stora skador, som exempelvis konkurs. 
Ovanstående antaganden om vinster och förluster resulterar i att värdefunktionen är 
konkav ovanför referenspunkten och konvex nedanför referenspunkten, vilket kan 
utläsas i figur 3, där den lodräta axeln står för den subjektiva värderingen av vinster 
eller förluster. I och med värdefunktionens konkava och konvexa utformning upplevs 
vinster och förluster avtagande i takt med ett ökat avstånd från referenspunkten 
(Kahneman & Tversky, 1979, s. 278). Ett typiskt drag hos individer är att förluster har 
en större inverkan än vad en lika stor vinst har och detta förklaras genom en större 
lutning på kurvan under referenspunkten (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279).  
 
Markowitz (1952b, s. 154) visar, till skillnad från såväl Kahneman och Tversky (1979) 
och Schwalbe (2016, s. 431), att både under och över referenspunkten är 
värdefunktionen konkav och konvex. Utöver ovanstående, strider Markowitz (1952b, s. 
154) tes emot den förväntade nyttoteorins antagande om att en individ antingen är 
risksökande eller riskavert. Detta stämmer dock överens med Kahneman och Tverskys 
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(1979, s. 278) antagande om att en individ kan erhålla båda attributen, beroende på 
situation. 
 
 
 

 
Figur 3. Värdefunktionen 

Källa: Kahneman och Tversky (1979, s. 279)  
 

3.2.3 Beslutviktsfunktionen 

Den andra avgörande funktionen i prospektteorin är, enligt (Kahneman & Tversky, 
1979, s. 280), beslutsviktsfunktionen (se figur 4), vilket tar hänsyn till att en individ har 
subjektiva beslutsvikter som frekvent skiljer sig från den objektiva procentuella 
sannolikheten för ett visst prospekt. Den subjektiva beslutsvikten kan utläsas i den 
lodräta axeln och den objektiva sannolikheten i den horisontella axeln (se figur 4). 
 
Kahneman och Tversky beskriver att beslutsviktsfunktionen är lika med värdet för varje 
prospekt multiplicerat med dess beslutsvikt. Beslutsvikten är kopplat till sannolikheten 
för ett prospekt, men enligt Kahneman och Tversky är inte den subjektiva beslutsvikten 
detsamma som sannolikheten. Kahneman och Tversky exemplifierar detta genom ett 
scenario där en individ med hjälp slantsingling har möjligheten att vinna 1000 kr, 
beroende på utfallet. Den objektiva sannolikheten för att visst utfall ska inträffa är 50 %, 
men den subjektiva beslutsvikten understiger enligt teorin 50 %. Detta resulterar i att 
individen underskattar sannolikheten för en vinst och inte baserar sitt beslut på den 
objektiva sannolikheten utan desto mer på sin subjektiva tro. (Kahneman & Tversky, 
1979, s. 280) 
 
Som figur 4 nedan visar tenderar individer på grund av subjektivitet övervärdera sin 
egen beslutsvikt vid scenarion innehållande låga sannolikhetstal, vilket exempelvis sker 
vid köp av lotter. Den procentuella sannolikheten för att köpa en vinstgivande lott är 
väldigt låg och den absoluta majoriteten av alla individer som köper en lott förlorar 
pengar. På grund av subjektiva beslutsvikter tenderar ändå individer att köpa lotter, 
detta eftersom en liten förlust kan accepteras ifall möjlighet finns för en stor vinst. 
(Kahneman & Tversky, 1979, s. 281) 
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Beslutsviktsfunktionen visar att en individ är villig att investera en större summa pengar 
ifall ett prospekt innehar 100 % sannolikhet för vinst, jämfört ifall samma prospekt 
tidigare hade en sannolikhet för vinst på 99 %. Ifall samma individ stod med ett 
scenario, där prospektets sannolikhet för vinst ökar från 45 % till 46 % upplever 
individen ingen större skillnad efter ökningen och således har samma investeringsvilja 
efter förändringen. En ökning på en procentenhet kan beroende på en individs 
subjektiva beslutsvikt leda till olika beslut, vilket kan utläsas i den icke-linjära 
beslutsviktsfunktionen. (Kahneman & Tversky, 2000, s. xi) 
      

 
Figur 4. Beslutsviktsfunktionen 

Källa: Kahneman och Tversky (1979, s. 283) 

3.3 Den kumulativa prospektteorin 
Kahneman och Tversky utvecklade år 1992 (s. 297) den kumulativa prospektteorin och i 
denna teori tas det i beaktning att en individ kan stå inför ett riskfyllt prospekt med fler 
än två olika utfall samt det faktum att beslutsviktsfunktionen skiljer sig åt gällande 
vinster och förluster. Fennema och Wakker (1997, s. 53) beskriver den kumulativa 
prospektteorin som en mer användbar modell för att förklara psykologiska faktorer 
inom beslutstagande under risk. 
 
De två största förändringarna i den ursprungliga prospektteorin gentemot den förväntade 
nyttoteorin är, enligt Kahneman och Tversky (1992, s. 299), att individer påverkas ännu 
mer av vinster och förluster än den slutgiltiga förmögenheten samt att beslutsvikter tas i 
beaktning. Kahneman och Tversky förklarar att tillägget om beslutsvikter kan kritiseras, 
då teorin kan få problem att ta hänsyn till stokastisk dominans och är begränsad till ett 
prospekt med fåtal antal utfall. Prospektteorin och den kumulativa prospektteorin ger till 
stor del samma prognoser, men den senare modellen uppfyller kriteriet om stokastisk 
dominans (Kahneman & Tversky, 1992, s. 302).   
 
Kahneman och Tversky (1992, s. 302) beskriver att den kumulativa prospektteorin har 
utvecklats i tre hänseenden jämfört med den ursprungliga prospektteorin. Den första 
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utvecklingen är att teorin kan appliceras på både ett ändligt antal prospekt samt utvidgas 
till ett oavbrutet antal prospekt. Den andra utvecklingen är att teorin kan appliceras på 
både prospekt med given sannolikhet och osäkra prospekt utan given sannolikhet, vilket 
ger en möjlighet att koppla till prospektets ursprung. Den tredje utvecklingen är att 
teorin möjliggör olika beslutsvikter för vinster och förluster.  

3.3.1 Den kumulativa värdefunktionen  

Den kumulativa värdefunktionen är, enligt Fennema och Wakker (1997, s. 55), till stor 
del densamma som den ursprungliga värdefunktionen (se figur 3). Enligt Kahneman och 
Tversky (1992, s. 303) är den kumulativa värdefunktionen konkav ovanför 
referenspunkten och konvex nedanför punkten samt antas kurvan vara brantare under 
referenspunkten - vilket i teorin resulterar i att förluster tenderar att påverka individen 
mer än vad en lika stor vinst gör. Enligt Kahneman och Tversky (1992, s. 316) betyder 
det att individer är risksökande vid förluster och riskaverta för vinster. Desto längre ut 
på värdefunktionen och således även från den subjektiva referenspunkten, desto mindre 
känslig är individen mot förändringar i vinster och förluster, något som Kahneman och 
Tversky (1979, s. 278) exemplifierar genom att beskriva att en värdeminskning från 100 
till 200 upplevs starkare än en värdeminskning från 1100 till 1200 upplevs som.  

3.3.2 Den kumulativa beslutsviktsfunktionen 

Den ursprungliga beslutsviktsfunktionen tar hänsyn till att en individ har subjektiva 
beslutsvikter som ofta skiljer sig från den objektiva procentuella sannolikheten för ett 
visst prospekt (Kahneman & Tversky, 1979, s. 283). Den ursprungliga 
beslutsviktsfunktionen har, enligt Kahneman och Tversky (1979, s. 283), samma 
subjektiva preferens för vinster och förluster, vilket resulterar i att funktionerna inte 
skiljer sig åt.  
 
Enligt Kahneman och Tversky (1992, s. 309-311) tar den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen hänsyn till att en individ kan ha olika subjektiva preferenser 
gällande vinster och förluster, vilket ges uttryck i två beslutsviktskurvor, varav den ena 
symboliserar vinster och den andra symboliserar förluster. Detta kan utläsas i figur 5. I 
figur 5 står w+ för vinster och w- för förluster, där axlarna har samma betydelse som i 
den ursprungliga beslutsviktsfunktionen. 
 
Den kumulativa beslutsviktsfunktionen visar att individer tenderar att övervärdera låga 
sannolikheter samt undervärdera höga sannolikheter, både för vinster och förluster. Att 
individer övervärderar låga sannolikheter förklarar exempelvis varför individer väljer att 
köpa lotter även fast chansen att vinna är liten. Värderingar som skiljer sig från den 
objektiva sannolikheten avviker således från den förväntade nyttoteorin och det 
tillhörande grundantagandet om ett rationellt beslutsfattande (Kahneman & Tversky, 
1992, s. 312-313) 
 
Funktionen visar också att det finns en skillnad för hur individer värderar förluster och 
vinster. Riskaversion för vinster tar sig uttryck i att funktionen för vinster har en mer 
känslig kurvatur jämfört med funktionen för förluster, där exempelvis individer tenderar 
att agera risksökande. Det betyder att övervärderingen av låga sannolikheter och 
undervärderingen av höga sannolikheter är båda mindre för förluster jämfört med 
vinster. Denna differens mellan vinster och förluster kan dock utläsas som liten, 
speciellt vid låga sannolikheter. Figur 5 visar att den linjära kurvan överensstämmer 
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med riskneutralitet. Ovanstående kan exemplifieras genom att individ är indifferent i 
valet mellan en säker vinst på 100 och en 71 % chans att vinna 200 (det vill säga 29 % 
att vinna 0). Ett liknande exempel innehållande förluster, är att en individ är indifferent i 
valet mellan en säker förlust på 100 och en 64 % risk att förlora 200 (det vill säga 36 % 
att förlora 0). (Kahneman & Tversky, 1992, s. 312-313) 
 

 
Figur 5. Den kumulativa beslutsviktsfunktionen 

Källa: Kahneman och Tversky (1992, s. 313) 
 

3.4 Tidigare studier på den kumulativa prospektteorin kopplat till ekonomi 
Tidigare studier från bland annat Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), 
Gurevich et al. (2009) samt Abdellaoui (2000) påvisar alla empiriskt stöd för att den 
kumulativa prospektteorin och dess funktioner är tillämpbara på deras 
undersökningsobjekt. Dessa forskare har bland annat genomfört sina studier på 
fondförvaltare och privata investerare.  
 
Enligt Abdellaoui et al. (2013) finns det flera studier som visar att prospektteorierna är 
applicerbara på studenters beteende under risk. I studien “Do Financial Professionals 
Behave According to Prospect Theory? An Experimental study” ville Abdellaoui et al. 
(2013) undersöka huruvida prospektteorierna också var applicerbara på professionella 
investerare, såsom fondförvaltare och förvaltare inom private banking eller ifall 
teorierna måste modifieras för att kunna tillämpas på dessa objekt. Deras tes var att 
professionella investerare och studenter borde agera olika när beslut ska fattas under 
risk, bland annat på grund av att studenter som tidigare undersökts var genomförda 
laboratoriestudier och inte baserat på deras agerande i verkliga situationer. Detta på 
grund av att professionella investerare, till skillnad från studenter, har ett större ansvar 
och felaktiga beslut bör resultera i större negativ påverkan. Dessutom är professionella 
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investerare lärda att diversifiera risker och att ständigt utvärdera varje enskild tillgångs 
bidrag till portföljen. (Abdellaoui et al., 2013, s. 412) 
 
Abdellaoui et al. undersökte, år 2013, 46 stycken professionella investerare, som alla 
förvaltade en portfölj mellan 20 miljoner dollar till 1 miljard dollar. Författarna 
undersökte alla investerare individuellt, vilket i genomsnitt tog 30 minuter och var 
experimentellt utförd. Förvaltarna skulle inte använda sin privata förmögenhet som 
utgångspunkt utan anta att beslut skulle baseras på de pengar som de förvaltade. 
(Abdellaoui et al., 2013, s. 417) 
 
Studien som Abdellaoui et al. (2013) genomförde visar ett stöd för att de professionella 
investerarna beter sig i enlighet med båda prospektteorierna och således går emot den 
förväntade nyttoteorin, vilket betyder att ett irrationellt beteende återfinns hos 
investerarna. Studien visar också att undersökningsobjekten är riskaverta för vinster och 
risksökande för förluster, vilket stämmer överens med prospektteorierna. Värdekurvan 
är konkav för vinster och konvex för förluster, både ur ett individuellt- och 
grupperspektiv. Studien visar också att, även om det är mindre än tidigare labbstudier 
visat, agerar professionella investerare i de flesta fallen utifrån förlustaversion. 
Abdellaoui et al. (2013) framför att de professionella investerarna mycket möjligt kan 
ha olika subjektiva referenspunkter att utgå från, såsom exempelvis olika 
avkastningsmål. Vidare menar Abdellaoui et al. (2013) att professionella investerare 
tenderar att förhöja betydelsen av vinster och samtidigt bagatellisera vikten av förluster 
jämfört vad den ursprungliga teorin antar. Däremot uppvisas som tidigare nämnt 
fortfarande förlustaversion. (Abdellaoui et al., 2013, s. 426-427) 
 
Abdellaoui et al. (2013, s. 427) presenterar två alternativa förklaringar till varför 
undersökningsobjekten bara uppvisar en begränsad nivå av riskaversion. Den första 
anledningen är att professionella investerare, som exempelvis fondförvaltare, arbetar 
efter en kompensationsmodell som resulterar i högre lön ifall fonden lyckas 
överprestera gentemot dess jämförelseindex (Abdellaoui et al., 2013, s. 427). Den andra 
förklaringen är att Abdellaoui et al. (2013, s. 427) genomförde studien på objekt 
arbetandes i den finansiella sektorn och inte på studenter, något som många tidigare 
undersökningar studerat. 
 
Kliger och Levy (2009) undersökte, i studien “Theories of choice under risk: Insights 
from financial markets”, ifall den kumulativa prospektteorin är applicerbar på deras 
studieobjekt. Kliger och Levy (2009) använde information från handeln av köpoptioner 
på S&P 500 för att granska ifall investerare agerar i enlighet med antingen den 
kumulativa prospektteorin, den förväntade nyttoteorin eller den förväntade rank-
beroende värdeteorin (eng: Rank-Dependent Expected Utility). (Kliger & Levy, 2009, s. 
330-331) Undersökningen genomfördes med information från 1365 optioner mellan 
åren 1986 fram till 1995 (Kliger & Levy, 2009, s. 333).  
 
Kliger och Levy (2009, s. 345) kan med deras studie påvisa att den förväntade 
nyttoteorin och den förväntade rank-beroende värdeteorin är mindre applicerbar 
gällande investerarnas agerande jämfört med den kumulativa prospektteorin. Studien 
ger således ett resultat som är i korrelation med den kumulativa beslutsviktsfunktionen, 
vilket betyder att individers subjektiva beslutsvikter inte tenderar att överensstämma 
med den objektiva sannolikheten för ett visst prospekt. Studien visar också att 
investerare påverkas till högre grad av en värdeförändring i monetära mått snarare än 
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den slutgiltiga förmögenheten och att individerna agerar utifrån en subjektiv 
referenspunkt. (Kliger & Levy, 2009, s. 345) 
 
I studien “Decision-making under uncertainty – A field study of cumulative prospect 
theory” undersökte Gurevich et al. (2009, s. 1224), baserat på 30 företags utestående 
optioner mellan åren 1991 till 1995, ifall den kumulativa prospektteorin var applicerbar 
på investerare av dessa optioner. I likhet med Abdellaoui et al. (2013) ansåg Gurevich et 
al. (2009, s. 1221) att det är stora skillnader på undersökningar genomförda i 
laboratorium och scenarion från verkligheten. Studien som Gurevich et al. (2009) 
genomförde grundades på historisk handel, ett faktum som överensstämmer med den 
studie som Kliger och Levy (2009) utförde.  
 
Gurevich et al. (2009) lyckas med sitt resultat framta en egen beslutsviktsfunktion som 
till stor del stödjer den kumulativa beslutsviktsfunktion som Kahneman och Tversky tog 
fram år 1992. Skillnaden, enligt Gurevich et al. (2009, s. 1225), är att den subjektiva 
värderingen som individer baserar sitt beslut på inte avviker lika mycket från den 
objektiva sannolikheten som det antagande som den kumulativa beslutsviktsfunktionen 
bygger på. Studien visar också bevis för att resultatet från Gurevich et al. (2009, s. 
1226) stämmer överens med den kumulativa värdefunktionen, men precis som för 
beslutsviktsfunktionen, är avvikelsen mindre än i teorin. 
 
Abdellaoui genomförde år 2000 sin första studie om den kumulativa prospektteorin, 
kallad “Parameter-Free Elicitation of Utility and Probability Weighting Functions”. 
Abdellaoui (2000, s. 1502) studerade totalt 46 individer, bestående av både doktorander 
och studenter inom ekonomi. I likhet med Kahneman och Tverskys studie från 1992 (s. 
305) riktar sig denna studie åt att granska studenters beslutstagande och inte 
professionella investerare. Studien har som avsikt att granska både den förväntade rank-
beroende värdeteorin och den kumulativa värde- samt beslutviktsfunktionen och se 
huruvida dessa är applicerbara till studieobjekten (Abdellaoui, 2000, s. 1497).  
 
Resultatet från studien, enligt Abdellaoui (2000, s. 1506), visar liksom Kliger och Levy 
(2009, s. 330-331), inget signifikant stöd för den förväntade rank-beroende värdeteorin. 
Vidare påvisar Abdellaoui (2000, s. 1506) att ett empiriskt stöd finns gällande 
Kahnemans och Tverskys (1992) kumulativa värdefunktion. Detta implicerar bland 
annat att individer har olika subjektiva referenspunkter som avgör hur individer 
uppfattar olika beslutssituationer innefattande risk. 
 
Studien (Abdellaoui, 2000, s. 1507) hittar empiriskt stöd för att den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen är applicerbar på deras undersökningsobjekt, vilket innebär att 
studieobjekten övervärderar små sannolikheter och undervärderar höga sannolikheter. 
Liksom Kahneman och Tversky (1992) fann Abdellaoui (2000, s. 1507) stöd för att 
förlustfunktionen är mindre känslig än vinstfunktionen mätt på gruppnivå, även om 
deras kurvatur följer samma mönster. Ovanstående kan också utläsas i den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen, se figur 5.   
 
I likhet med Kliger och Levy (2009) och Gurevich et al. (2009) är den professionella 
investeraren, enligt Abdellaoui et al. (2013, s. 426), förlustavert även om det är mindre 
än vad tidigare labbstudier visat. Överensstämmande för Abdellaoui et al. (2013), Kliger 
och Levy (2009), Gurevich et al. (2009) samt Abdellaoui (2000) är att den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen är applicerbar på deras undersökningsobjekt, även om 
kurvaturen är mindre känslig och volatil för Abdellaoui et al. (2013) och Gurevich et al. 
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(2009). Samtliga ovanstående studier finner empiriskt stöd för att den kumulativa 
värdefunktionen är tillämpbar och att en avtagande känslighet infinner sig hos 
investerarna desto längre ifrån den subjektiva referenspunkten de befinner sig. Alla fyra 
ovan nämnda studier presenterar slutligen empiriskt stöd för att deras 
undersökningsobjekt agerar irrationellt. 
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4. Vetenskaplig metod  
Kapitlet ämnar beskriva studiens vetenskapliga premisser, där avsnittet inleds med en 
förklaring av förförståelse, verklighets- och kunskapssyn. Vidare avses en redogörelse 
av det induktiva angreppssätt och den kvalitativa forskningsstrategin. Avslutningsvis 
presenteras studiens litteratursökning samt en kritisk granskning av denna. 

4.1 Förförståelse 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) beskriver två olika typer av förförståelse, första- och 
andrahandsförförståelse, varav den förstnämnda förståelsen beskriver den insikt som en 
individ erhållit från personliga erfarenheter. Vidare, beskriver Johansson-Lindfors 
(1993, s. 76), att andrahandsförförståelse är när en individ har erhållit information med 
hjälp av litteratur, som exempelvis forskningsstudier eller läroböcker. I likhet med 
Johansson-Lindfors (1993), beskriver Bjereld et al. (2009, s. 15), att förförståelsen kan 
delas in i två delar men att dessa skiljer sig från Johansson-Lindfors beskrivning om en 
uppdelning bestående av första- och andrahandsförförståelse. Bjereld et al. (2009, s. 15) 
beskriver att uppdelningen av förförståelse dels antyder att forskaren har en uppfattning 
som kan ifrågasättas samt att ny information antingen kan substituera eller addera till 
uppfattningen.  
 
Gällande vår andrahandsförförståelse studerar vi båda Civilekonomprogrammet vid 
Umeå universitet där vi nu läser vår åttonde och sista termin. Kurser inom 
företagsekonomi, som exempelvis finansiering och redovisning, har gett oss en inblick i 
finansiella marknader. Utbildningen har också bidragit med en teoretisk grund som 
möjliggör att vi kan kritiskt granska och värdera den information som exempelvis 
förvaltare kan ge oss. Företagsobligationer är ett finansiellt instrument som benämnts 
flera gånger under utbildningens gång och risker förknippade med dessa är inte av 
främmande karaktär för oss.  
 
Informationen som uppsatsen till stor del baserar sig på, speciellt den teoretiska 
referensramen, består huvudsakligen av engelska källor. Att på engelska kunna 
tillgodogöra sig information och interpretera texters betydelse är en viktig del av 
uppsatsen. En del av utbildningen och kurslitteratur har varit på engelska vilket gör att 
vi lättare kan tolka och översätta ekonomisk terminologi. 
 
En av oss har praktisk erfarenhet från ett företag verksamma inom investerings- och 
försäkringsrådgivning. Företaget ägnar sig främst åt strukturerade produkter, där 
företagsobligationer tenderar att vara inkluderat, vilket till viss del bidragit med utökad 
förstahandsförförståelse. Arbetet har möjliggjort för deltagande på ett flertal 
utbildningar med syfte att öka förståelsen om olika placeringarnas egenskaper och 
uppbyggnad, vilket företagsobligationer har varit en stor del. Utbildningar via arbetet 
har medfört i en ökad kunskap. Detta är något som Bjereld et al. (2009, s. 15) benämner 
som adderande information.  

 
 



 27 

4.2 Verklighetssyn 
Att utgå från ett ontologiskt ställningstagande innebär att utgångspunkten är att skapa en 
förståelse och djupgående kunskap om samhällets och människans härkomst (Patel & 
Davidson, 2011, s. 15). Det betyder att verklighetssynen kan påverka en studies resultat 
och således är det viktigt att belysa vikten av ontologins påverkan. Därför är det av stor 
vikt för oss att anpassa verklighetssynen efter den valda problemformuleringen. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 42) och Saunders et al. (2012, s. 130-131) menar att 
ontologin har två synsätt; konstruktionism och objektivism, varav den senare innebär att 
sociala företeelser ska bemötas med ett oberoende och neutralt förhållningssätt, med 
företeelser som inte är möjliga att influera eller påverka. Med vår studie har vi som 
avsikt att med hjälp av intervjuer tillförskaffa oss information om riskhantering, vilket 
innebär att subjektiva tolkningar kommer att influera det slutgiltiga resultatet genom att 
likheter och skillnader måste utläsas i empirin. Eftersom att det är problematiskt att 
kategorisera in svar från intervjuerna utan att göra subjektiva tolkningar innebär det 
således att det objektivistiska synsättet lämpar sig mindre bra för att kunna besvara den 
valda problemformuleringen. Bryman och Bell (2013, s. 43), menar att det andra 
synsättet inom ontologin är konstruktionism. Konstruktionism innebär att, på grund av 
subjektiva tolkningar och interaktion, influeras och revideras verkligheten konstant 
(Bryman & Bell, 2013, s. 42).  
 
Med hänvisning till ovanstående argumentation, ter det sig naturligt att studien kommer 
att använda sig utav ett konstruktionistiskt synsätt, då det subjektiva tillvägagångssättet 
är mer genomförbart jämfört med det objektiva alternativet. Genom att nyttja en 
verklighetssyn i enlighet med objektivismen kan det innebära komplikationer i 
framställandet av empirin, då denna verklighetssyn inte tillåter författarna att tolka 
nyanser från de svarande. Konstruktionismen ger vår studie möjlighet att tolka 
information från respondenterna och därför en bättre förutsättning att besvara den valda 
problemformuleringen. 

4.3 Kunskapssyn 
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 25-26) är kunskapssynen betydelsefull för att kunna 
utläsa vad som anses vara acceptabel kunskap inom ett forskningsområde. Bryman och 
Bell (2013, s. 35) menar att en studies kunskapssyn är utav substans då den sociala 
verkligheten studeras och tillägger att det finns två inriktningar då kunskapssynen ska 
studeras, positivismen och hermeneutiken.  
 
Positivismen, enligt Patel och Davidson (2011, s. 26), Bjereld et al. (2009, s. 73) och 
Saunders et al. (2012, s. 134), har sin utgångspunkt i det naturvetenskapliga området. 
Saunders et al. (2012, s. 134) menar att metoder som exempelvis hypotesprövning är 
vanligt förekommande inom positivismen, vilket resulterar i att en sådan studie bör 
baseras på en naturvetenskaplig kunskapssyn. Att genomföra intervjuer, vilket studien 
har som avsikt att utföra, är inte applicerbar med den naturvetenskapliga synen som 
positivism präglas av. Hypotesprövningar kräver ett stort antal studieobjekt, något som 
inte är lika vanligt vid genomförandet av intervjuer. Denna studie har inte som avsikt att 
pröva hypoteser utan snarare ta reda på hur förvaltare hanterar risker, något som är svårt 
att kvantifiera.  
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Hermeneutik kan anses vara positivismens antites och betyder tolkningslära (Patel & 
Davidson, 2011, s. 28). Förståelse är, enligt Johansson (2011, s. 96), ett viktigt begrepp 
inom hermeneutik och syftar till förmågan att kunna sätta sig in och tolka andra 
individers förklaringar. Den differens som finns mellan människor och föremål inom 
vetenskapen, i form av mänskligt beteende, är människans strävan efter förståelse och 
inte bara förklarande (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Saunders et al. (2012, s. 137) 
instämmer och menar att hermeneutiken är en kunskapssyn som innebär att skapa sig en 
förståelse av det mänskliga beteendet.  
 
Ifall studien skulle applicera en positivistisk kunskapssyn skulle den djupgående 
förståelsen gå förlorad. Med ovanstående argumentation ter det sig naturligt att det 
hermeneutistiska synsättet lämpar sig bättre för vår valda problemformulering eftersom 
denna studie vill skapa en djupare förståelse till hur fondförvaltare tänker gällande 
risker och hur dessa ska hanteras med hjälp av beteendeekonomi. En djupgående 
förståelse om hur förvaltarna hanterar risker förutsätter att studien tillämpar den 
hermeneutistiska kunskapssynen, då studien strävar efter att öka förståelsen om hur 
förvaltarna hanterar risker kring företagsobligationer.  

4.4 Angreppssätt 
Det finns två olika angreppssätt för att kunna förklara den relation som finns mellan 
praktik och teori, varav dessa benämns enligt Johansson (2011, s. 55) som det deduktiva 
och induktiva angreppssättet. Enligt Johansson (2011, s. 55) betyder det induktiva 
angreppssättet att forskningen genomförs med utgångspunkt i empiri för att sedan gå 
mot teori, vilket gör att motsatsen gäller för det deduktiva angreppssättet.  
 
Deduktion är ofta sammankopplat med den objektiva ontologin medan induktion är 
associerat med den konstruktionistiska ontologin (Johansson, 2011, s. 55). Holme och 
Solvang (1997, s. 51) förklarar att det deduktiva angreppssättet är på grund av dess 
uppbyggnad lättast att förklara. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 31) betyder det 
deduktiva angreppssättet att forskningen har som utgångspunkt i redan innehavd 
kunskap och de teoretiska överväganden som berör forskningsområdet. Dessa 
utgångspunkter ligger till grund för att en hypotesprövning bör genomföras (Bryman 
och Bell, 2013, s. 31). Vår valda problemformulering är utformad så att den inte kan 
besvaras med hjälp av hypoteser eftersom att en djupare förståelse i sådana fall går 
förlorad, vilket i sin tur betyder att det deduktiva angreppssättet inte lämpar sig till 
studien. 
 
Det induktiva angreppssättet är, enligt Bryman och Bell (2013, s. 31), resultatet av 
forskningens teori, vilket betyder att allomfattande konklusioner baseras på de 
observationer som genomförs i studien. Ett induktivt angreppssätt är associerat med 
intervjuer (Bryman & Bell, s. 2013, s. 31). Detta resulterar i att denna studie främst 
kommer att använda ett angreppssätt i likhet med den induktiva metoden. Bryman och 
Bell (2013, s. 35) påpekar att det är problematiskt att enbart förhålla sig till ett 
angreppssätt och således tenderar studier enbart att uppvisa starkare drag från ett visst 
angreppssätt och inte exempelvis bara ett renodlat induktivt sätt. Även om det kan vara 
svårt att enbart förhålla sig till ett angreppssätt kommer denna studie att sträva efter en 
induktiv utgångspunkt.  
 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 146) har forskare kritiserat det deduktiva angreppssättet 
eftersom det är problematiskt att hitta ett samband mellan orsak och verkan mellan 
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valda variabler utan att skapa sig en förståelse om individers uppfattning. Detta till 
skillnad från det induktiva synsättet där utvecklandet av en sådan förståelse är en av 
styrkorna (Saunders et al, 2012, s. 146). Ovanstående argumentation är ytterligare ett 
tecken på att det induktiva angreppssättet är bättre lämpat för studien. 

4.5 Forskningsstrategi  
En studie med utgångspunkter i den konstruktionistiska verklighetssynen, den 
hermeneutistiska kunskapssynen samt det induktiva angreppssättet bör forskningen, 
enligt Bryman och Bell (2013, s. 49-50), utföras med hjälp av en kvalitativ 
forskningsstrategi.  
 
Patel och Davidsson (2011, s. 13) menar att forskning antingen kan utföras med en 
kvalitativ- eller kvantitativ inriktning. Med kvantitativ forskning utförs exempelvis en 
studie med en naturvetenskaplig inriktning, vilket vanligtvis innebär hypotesprövningar, 
statistiska tester och en objektivistisk analysmetod (Bryman & Bell, 2013, s. 49). En 
kvantitativt inriktad forskning bör således utföras med en objektiv verklighetssyn, 
positivistisk kunskapssyn samt ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 49).  
 
Holme och Solvang (1997, s. 14) förklarar att med en kvalitativ metod finns det ett syfte 
att skapa en djupare förståelse och skildra helheten av det som studeras. Bjereld et al. 
(2009, s. 118) betonar, liksom Holme och Solvang (1997, s. 14), vikten av förståelse 
inom den kvalitativa metodiken och menar att forskare i denna strategi eftersträvar att 
urskilja specifika kännetecken och kvaliteter. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 419) är 
kvalitativ forskning, jämfört med kvantitativ, mer inriktad mot ord än siffror samt kan 
anses vara mindre strukturerad. Huvudsakligen används kvalitativ inriktad forskning för 
att generera teori och inte för att pröva teori, men enligt Bryman och Bell (2013, s. 50), 
kan en kvalitativ metod även pröva teorier och därför bedöma dess applicerbarhet. 
Kritik mot en kvalitativ inriktad forskning kan vara, enligt Bryman och Bell (2013, s. 
416-417), att metoden är för subjektiv, har för låg replikerbarhet, 
generaliseringsproblematik kan uppstå samt att metoden kan innehålla en bristande 
transparens. Bjereld et al. (2009, s. 199) adderar till kritiken mot den kvalitativa 
metodiken och menar att kvalitativ forskning alltid kommer influeras av kvantitativa 
inslag, oavsett forskarens vilja. 
 
Med såväl ovanstående fakta och kritik i åtanke lämpar sig denna studie att använda en 
kvalitativ forskningsstrategi både på grund av vald problemformulering samt tidigare 
val inom den teoretiska metodiken. Vi är medvetna att det kan vara problematiskt för 
andra att generalisera och replikera studien, men syftet med studien är att erhålla en 
djupare förståelse huruvida den kumulativa prospektteorin är applicerbar på våra 
undersökningsobjekt. För att stärka studiens replikerbarhet beskrivs tillvägagångssättet 
utförligt i kapitel 5. Vi är medvetna om att vårt val av den kvalitativa 
forskningsmetoden kan komma att influeras av kvantitativa inslag. Detta problem 
beskrivs av Bjereld (2009, s. 199). Gurevich et al. (2009) samt Kliger och Levy (2009) 
har redan, med dess kvantitativa forskning, påvisat att den kumulativa prospektteorin 
bör kunna appliceras på investerare. Med vår studie vill vi istället fånga den helhetsbild 
som kvantitativ inriktad forskning kan gått miste om. Detta kräver att studien fokuserar 
på enskilda ord och dess betydelse, vilket överensstämmer med den kvalitativa 
forskningsstrategin. 
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4.6 Studiens perspektiv  
Tidigare forskning, som exempelvis Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009) 
samt Gurevich et al. (2009), skriver alla studier utifrån en investerares perspektiv. 
Studien som vi har som avsikt att genomföra kommer bland annat på grund av tidigare 
forskning, också använda sig utav investerares perspektiv, i detta fall fondförvaltarnas. 
Detta givet antagandet om att förvaltarnas investeringsbeslut och riskhantering 
representerar fonden de arbetar för. 
 
Enligt Bjereld et al. (2009, s. 17-18) är studiens perspektiv av substans när någon form 
av verklighet ska beskrivas. De påpekar att perspektiv betyder att ge en specifik 
uppfattning om tillvaron och att en studies användning av perspektiv bör användas för 
att minska den dissonans som kan finnas mellan läsaren och författaren.  
 
Valet av perspektiv grundar sig i hur företagsobligationsfonderna är utav stor vikt även 
för andelsägarna, då vi anser att företagsobligationsmarknaden inte fått den 
uppmärksamhet som exempelvis aktiemarknaden fått. Det blir därför ett naturligt val att 
välja fondförvaltarnas perspektiv, då detta perspektiv kan ge en inblick i hur de agerar 
gentemot valda risker. Valet baserar sig också på att tidigare forskning använt sig av 
detta perspektiv.   

4.7 Litteratursökning 
Med studiens valda ämnesområde som utgångspunkt har vi eftersträvat att genom en 
gedigen litteratursökning erhålla tillräckligt med information för att kunna besvara vår 
valda problemformulering. Processen innebär således att värdera den information som 
inhämtas. Baserat på ovanstående har litteratursökningen främst genomförts via 
universitetsbibliotekets databas samt kompletterats med hjälp av Google Scholar. Den 
senare nämnda databasen använder en förinställd sortering där den mest citerade 
forskningen placeras överst. Detta har till viss del använts som utgångspunkt vid 
bedömande huruvida forskning kunnat bedömas som trovärdig eller inte.  
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 87) belyser vikten av litteratursökning och granskning för 
att kunna erhålla en väl genomförd studie. Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s. 
87) och Saunders (2012, s. 70), att valet av teori är uppdelat i två steg, vilket den 
förstnämnda författaren benämner som teorisökning och teorianvändning. Teorisökning, 
enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 87), är en förutsättning för teorival, vilket 
exempelvis kan vara att problemformuleringen används som utgångspunkt för 
litteratursökningen. Vår utgångspunkt i litteratursökningen, har som Johansson-Lindfors 
beskriver ovan, baserats på den valda problemformuleringen och sökningen har fortlöpt 
tills vi ansett att tillräckligt med information har erhållits och att nya källor inte bidragit 
med någon större substans. Saunders et al (2012, s. 108) instämmer med Johansson-
Lindfors (1993, s. 87) med det faktum att information bör inhämtas till den punkt där 
nya källor inte bidrar med ny information. Johansson-Lindfors (1993, s. 88) benämner 
denna sökningsprocess som teoriurvalet.  
 
Tidigare forskning inom ämnesområdet som vi valt använda, har till viss del hittats med 
utgångspunkt i bland annat den referenslista som återfinns i studien gjord av Abdellaoui 
et al. (2013). För att säkerställa dessa artiklars pålitlighet har det varit ett krav att dessa 
ska kunna återfinnas på universitetsbibliotekets databas. Denna databas ger en bra 
överblick huruvida artiklarna är fackgranskade samt antalet gånger de är citerade. För 
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att öka studiens mångfald gällande källor har ett antal böcker använts, däribland 
kurslitteratur och övriga böcker, med främsta syfte att styrka valda teorier och annan 
fakta. Vidare har valda tidningsartiklar från exempelvis Dagens industri, Dagens 
nyheter samt Bloomberg använts främst för att belysa ämnets aktualitet eller individers 
ståndpunkter och inte för att underbygga teorier. 
 
För att säkerställa forskningsartiklarnas trovärdighet har vi granskat tidskrifterna som 
artiklarna har publicerats i. Denna granskning genomfördes med hjälp av Australian 
Business Deans Councils (2016) kvalitetslista, där tidskrifter betygsätts efter dess 
kvalité. Tidskrifter innehållande studiens valda artiklar har främst uppnått det högsta- 
eller nästkommande betyg, A* och A. 
 
Litteratursökningen sammanställs nedan i tabell 1, där de mest frekventa sökorden har 
indelats i fyra kategorier, för att på så vis förbättra överskådligheten. Dessa fyra 
kategorier är; företagsobligationer, den förväntade nyttoteorin, prospektteorin och den 
kumulativa prospektteorin. Dessa fyra kategorier anser vi vara de största 
beståndsdelarna för studien.  
 

 
 

Tabell 1. Använda nyckelord 

4.8 Litteraturgranskning 
För att värdera den information som inhämtats är det, enligt Thurén (2013, s. 4), viktigt 
att kritiskt granska materialet, vilket han benämner som källkritik. Vidare menar Thurén 
(2013, s. 4) att sannolikheten i informationen ska prövas med hjälp av olika regler. 
Thurén (2013, s. 7-8) menar att det finns fyra grundregler som bör användas för att 
kunna utföra en korrekt källkritisk genomgång, vilka han benämner som äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Johansson-Lindfors (1993, s. 88) nämner, till 
skillnad från Thurén (2013, s. 7-8), tre grundregler som är viktiga att ta i beaktning när 
man ska granska den valda litteraturen; ursprunget, empiriska grunden samt 
aktualiteten. 
 
Dessa grundregler som Thurén (2013, s. 7-8) och Johansson-Lindfors (1993, s. 88) 
benämner har alla innebörder som överlappar varandra och täcker till stor del de 
källkritiska aspekter som en studie bör ta i beaktning. Dessa aspekter har legat till grund 
för vald litteratur. Extra åtanke har vi lagt vid det faktum att främst försöka att använda 
oss av ursprungskällan. Ursprungskällorna i teoriavsnittet är exempelvis Kahneman och 
Tverskys artiklar från år 1979 samt 1992, vilka båda används frekvent. I och med att 
ursprunget till de båda prospektteorierna kommer från dessa två forskare ter det sig 
naturligt att använda sig av dessa i första hand. Genom att använda dessa artiklar 
undviks att en felaktig bild av teorierna målas upp.  
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För att ta hänsyn till aktualitet används relativt ny forskning från tidsintervallet 2000 
fram till 2013, vilket kan visa på prospektteoriernas applicerbarhet till nutida 
omständigheter. Prospektteorierna är, baserat på antalet gånger de är citerade, två av de 
främst använda källorna inom beteendeekonomi och bör därför kunna anses som 
trovärdiga. Prospektteorierna skrevs under 1970- samt 1990-talet och kan anses som 
ålderdomliga. Däremot argumenterar Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90) för det 
faktum att forskning inte nödvändigtvis bör bedömas som inaktuell bara på grund av ett 
ålderdomligt datum.  
 
Såväl Thurén (2013, s. 8) samt Johansson-Lindfors (1993, s. 88) belyser vikten av att 
använda primärkällor och båda argumenterar för att sekundärkällor ska undvikas. Dessa 
åsikter har vi tagit i beaktning i våra val av källor, då vi i allra största mån strävat efter 
att undvika sekundärinformation. Det finns ett tillfälle där vi har valt att använda oss av 
en andrahandskälla, vilket var referensen kopplad till Bernoulli och hans roll som 
grundare till den förväntade nyttoteorin. Argumentationen till detta val kan härröras till 
det faktum att källan har sitt ursprung från 1700-talet samt att teorin utvecklats till så 
pass hög grad sedan dess. Detta resulterade att istället använda litteratur skriven av von 
Neumann och Morgenstern. 
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5. Praktisk metod 
Syftet med detta kapitel är att beskriva hur studien praktiskt har genomförts. Kapitlet 
kommer att redogöras med hjälp av att först presentera datainsamlingsmetoden, 
studiens urval samt intervjuobjekt. Därefter kommer vi att redogöra för såväl 
förberedelser inför intervjuerna, intervjuguiden och genomförandet. Slutligen kommer 
vi att beskriva avsnitt innefattande transkribering, databearbetning, efterföljande analys 
samt skildra etiska och samhälleliga aspekter. 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Yin (2013, s. 81) menar att forskningsdesignen inom kvalitativ forskning kan beskrivas 
som en övergripande plan över hur arbetet ska utformas. Vidare utvecklar Yin (2013, s. 
81) att logiken är det verktyg som binder samman forskningsfrågorna, datainsamlingen 
samt dataanalysen och kan därför förbättra studiens giltighet. Ryen (2004, s. 29) 
förklarar att med hjälp av intervjuer kan en forskare som utövar kvalitativ forskning 
samla in data. Vidare utvecklar Yin (2013, s. 134) att förutom intervjuer, kan kvalitativ 
datainsamling ske med hjälp av observationer, insamlingar och granskningar samt 
känslointryck. Som nämnt tidigare ämnar vår studie att genomföra intervjuer.  
 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 218) kan intervjuer utföras med hjälp av ett flertal 
olika metoder, vilket exempelvis kan vara att intervjun är strukturerad, 
semistrukturerad, djupgående, fokuserad eller ostrukturerad. Yin (2013, s. 136) menar 
att strukturerade intervjuer har sin utgångspunkt i ett genomarbetat frågeformulär där 
intervjuaren eftersträvar att locka fram svar. Slutna och förutbestämda frågor är typiska 
särdrag som strukturerade intervjuer utmärks av (Yin, 2013, s. 137). En strukturerad 
intervju skulle för denna uppsats försvåra möjligheten för att respondenterna får fritt 
utveckla de resonemang som de anser vara av substans. Att besvara på den valda 
problemformuleringen skulle därför kunna bli problematiskt i och med att vi exempelvis 
tappar möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Semistrukturerade intervjuer innehåller, enligt Bryman och Bell (s. 2013, s. 475) samt 
Magnusson och Marecek (2015, s. 47), en intervjuguide där intervjuobjektet har 
utrymme att besvara frågorna fritt. Magnusson och Marecek (2015, s. 47) och 
Denscombe (2016, s. 266) utvecklar argumentationen genom att intervjun är utformad 
för att intervjuobjekten har möjlighet att utveckla reflektioner och ståndpunkter, något 
som kräver öppna frågor och därför exkluderas potentiella ja/nej-frågor.   
 
Med anledning av att studien både eftersträvar systematik samt möjlighet till utvecklade 
resonemang lämpar sig en semistrukturerad intervju bäst för syftet. En styrka med en 
semistrukturerad intervju är att följdfrågor kan ställas för att styra intervjun i en riktning 
där respondenterna har möjlighet att utveckla de resonemang som anses vara av 
substans för studien (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476; Magnusson & Marecek, 2015, 
s. 47). Ovanstående argument, är enligt oss, en av semistrukturerade intervjuer främsta 
styrka och med hjälp av denna metod hoppas vi att på bästa sätt kunna besvara den 
valda problemformuleringen. Studiens syfte förutsätter att förvaltaren får utrymme att 
fritt resonera. Vår uppgift, som både författare av studien samt intervjuare, är därför att 
underlätta för respondenten att fritt besvara frågorna och utveckla resonemang som vi 
anser viktiga.  
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5.2 Urval och intervjuobjekt 
För att genomföra en kvalitativ undersökning krävs det, i motsats till en kvantitativ 
undersökning, inte en lika genomarbetad urvalsprocess för att välja ut potentiella 
respondenter (Bryman & Bell, 2013, s. 496). Bryman (2011, s. 350) benämner att det 
både finns sannolikhet- och icke-sannolikhetsurval, varav den första anses som 
fördelaktigt vid strävan efter generaliserbarhet. Johansson-Lindfors (1993, s. 95) 
förklarar att icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren själv utser vilka deltagare som 
ska medverka i studien och att sannolikhetsurval inte grundar sig i subjektiva influenser 
från författaren. Denscombe (2016, s. 74) menar att användandet av ett icke-
sannolikhetsurval är mer accepterat ifall vissa respondenter kan tillföra mer nytta för 
studien än andra. Däremot menar Kvale (1997, s. 32) att en viss variation bland 
respondenterna måste finnas, även om syftet med studien inte är att hitta ett urval som är 
representativt för hela urvalsunderlaget. 
 
Studien kommer inte att tillämpa ett sannolikhetsurval utan kommer att använda ett 
icke-sannolikhetsurval. Däremot har studien som avsikt att intervjua fondförvaltare med 
olika erfarenheter, fondinriktningar samt mandat och därför hitta en variation bland 
respondenterna. För att erhålla ett tillräckligt antal intervjuobjekt och samtidigt uppfylla 
studiens syfte kommer fondförvaltare från olika typer av organisationer att intervjuas. 
Bland respondenterna finns såväl förvaltare inom olika typer av obligationsfonder, 
vilket antingen kan vara renodlade företagsobligationsfonder eller fonder som till stor 
del handlar med företagsobligationer. Detta på grund av att Sverige saknar en stor 
population av renodlade företagsobligationsfonder. Studien innehåller respondenter från 
såväl storbank och renodlade fondbolag, men gemensamt för alla studieobjekt är deras 
erfarenhet av handel med företagsobligationer.  
 
För att säkerställa ett tillräckligt antal respondenter valde vi att lista företag med fonder 
inriktade på företagsobligationer, med antingen hemvist eller filial i Sverige. Därefter 
eftersöktes kontaktuppgifter till ansvarig förvaltare, vilket innebar att såväl mejladress 
och telefonnummer sammanställdes. Genom att mejla ett informationsmejl (återfinns i 
appendix 1) kunde vi få en introducerande kontakt med förvaltaren och på så vis ge 
respondenten en överblick vad syftet med intervjun var. Ett fåtal förvaltare accepterade 
intervjuförfrågan via mejl, medan majoriteten inte besvarade mejlet. Slutligen valde vi 
att kontakta de som inte svarat på mejlet via telefon. Via mejl lyckades vi boka fem 
förvaltare och via telefon bokade vi in sju förvaltare, vilket resulterade i totalt tolv 
stycken intervjuobjekt. Däremot genomfördes bara elva stycken intervjuer på grund av 
att två stycken förvaltare satt tillsammans under intervjutillfället. Av den totala 
sammanställda listan med eventuella intervjuobjekt valde två att avböja förfrågan. 
Totalt misslyckades vi att få kontakt med sju stycken förvaltare som fanns med på listan 
som vi sammanställt. De förvaltare som vi inte lyckades kontakta bearbetades både 
genom mejl och telefon, men kontaktuppgifter om dessa individer var fåtaliga. Att ringa 
dessa förvaltare via växel eller direktnummer gav inget resultat utan individerna valde 
att bortse våra försök till kontakt. Även om bortfallet ter sig som relativt stort, erhöll vi 
tillräckligt med respondenter från olika typer av företagsobligationsfonder för att kunna 
få en djupare förståelse hur förvaltare hanterar risker. 
 
Storleken på fonderna som förvaltarna representerar är i genomsnitt cirka 2,65 miljarder 
kronor. Av de förvaltare som vi kommit i kontakt med har cirka 85 % accepterat 
förfrågan om att bli intervjuade.  
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I början av år 2017 hade svenska företagsobligationsfonder en summerad 
fondförmögenhet överstigande 112 miljarder kronor (Fondbolagens förening, 2017, s. 
6). De fonder som ingår i studien är främst renodlade företagsobligationsfonder, även 
om tre fonder inte kan anses vara klassiska företagsobligationsfonder handlar de till stor 
del med företagsobligationer. Studien omfattar således en total förmögenhet på cirka 28 
miljarder svenska kronor och täcker således 25 % av den svenska marknaden för 
företagsobligationsfonder. Efter vi talat med tolv förvaltare ansåg vi att studien nådde 
teoretisk mättnad, bland annat på grund av att allteftersom intervjuerna fortlöpte 
tenderade svaren att snarare bekräfta material från tidigare intervjuer än att de tillföra 
något helt nytt. Ryen (2004, s. 79) menar att kvalitativa intervjuer inte ska bedömas på 
antalet genomförda intervjuer utan snarare på den information som respondenterna ger. 

5.3 Förberedelse inför intervjuer 
Kvale (2007, s. 81-82) benämner ett antal viktiga faktorer som kan förbättra en intervju, 
där bland annat intervjupersonens insatthet ingår. Kvale (2007, s. 81) menar att 
intervjuaren ska vara insatt i området samt sammanhanget där intervjun tar plats.  
 
Inför intervjun har vi valt att läsa på om den aktuella fonden och förvaltaren. Detta har 
inneburit att vi har erhållit information om såväl fondens prestation, investeringspolicy 
samt fått en inblick i vilka innehav fonden bestod av. Ovanstående 
informationsinhämtning har underlättat för eventuella följdfrågor samt hjälpt vid 
bedömningen om svaren från förvaltaren överensstämmer med vad fonden via skrift 
beskriver. Informationsinhämtningen har dock varit övergripande, både för att undvika 
ledande frågor och förutfattade åsikter.    
 
Inför intervjun har respondenterna kortfattat fått beskrivet vad syftet till studien både 
genom informationsbrevet samt en kortare beskrivning precis innan intervjun 
påbörjades. 

5.4 Konstruktion av intervjuguide  
Ryen (2004, s. 44) beskriver vikten av att använda sig av en intervjuguide då intervjuer 
ska genomföras. Fördelarna med en genomarbetad och strukturerad intervjuguide är en 
reducerad risk för att viktiga delar ska glömmas bort eller att intervjun frångår sitt syfte 
(Ryen, 2004, s. 44). Vidare menar Ryen (2004, s. 44) att en intervjuguide inte får 
begränsa intervjuaren genom en alltför strukturerad intervjuguide, eftersom detta kan 
medföra att den djupgående förståelsen och fördelarna med interaktionen uteblir.  
 
Intervjuguiden konstruerades så att förvaltarna av företagsobligationsfonderna får 
utrymme och frihet att besvara frågorna, se appendix 2. Den teoretiska referensramen 
och den kumulativa prospektteorin är alltid i åtanke vid formulerandet av 
intervjufrågorna. Detta resulterar i att intervjuguiden kommer att utformas i enlighet 
med en semistrukturerad intervjuguide. Bryman och Bell (2013, s. 475) menar att 
semistrukturerade intervjuer bör genomföras med hjälp av en tematisk uppdelning av 
frågorna. Frågorna är därför indelade i dessa segment; introducerande frågor, frågor 
härrörande riskhantering och investeringsprocess samt specifika frågor gällande den 
kumulativa värdefunktionen. De sista två frågor gällande huruvida förvaltarna följer den 
kumulativa värdefunktionen är tagna från Kahneman och Tversky (1979, s. 278), med 
en förändring gällande volymen på beloppen. Istället för cirka 60 000 kr har vi valt att 
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använda 6 000 000 kronor, för att det på så vis ska uppgå till en kännbar summa för 
förvaltarna. Intervjuguiden återfinns som tidigare nämnt i appendix 2.  
 
Vidare påpekar Patel och Davidsson (2011, s. 78) att intervjufrågorna inte ska vara 
ledande utan behållas öppna. Ovanstående argumentation gällande ledande frågor är 
något som vi till allra största mån eftersträvat att undvika, då vi aspirerar på att våra 
egna subjektiva preferenser varken ämnar influera respondenterna eller det empiriska 
resultatet.  

5.5 Genomförande av intervjuerna 
För att underlätta genomförandet av intervjuerna kommer majoriteten av dessa att ske i 
lokaler tillhörande respondenten. Bryman och Bell (2013, s. 481) belyser vikten av en 
väl vald plats för intervjun i och med exempelvis risken att bli störd eller liknande. 
Widerberg (2002, s. 106) instämmer med Bryman och Bell (2013, s. 481) om 
betydelsen av en bra plats för intervjun och tillägger att utförandet av en intervju på 
respondentens kontor kan ge en värdefull bakgrund, vilket till och med kan underlätta 
vid analysen. Vidare menar Widerberg (2002, s. 107) och Bryman och Bell (2013, s. 
481) att nackdelen med att genomföra en intervju på respondentens kontor är risken för 
störande moment kopplade till arbetsplatsen. Vid genomförandet av intervjuerna 
upplevde inte vi att förvaltarna blev störda av deras arbetsmoment eller att de upplevde 
att intervjun tog värdefull arbetstid. 
 
Kvale (2007, s. 81-82) listar upp ett antal viktiga faktorer som kan förbättra en intervju. 
Dessa faktorer, kan enligt Kvale (2007, s. 81-82), bland annat vara; tydlighet, 
hänsynsfullhet, ett kritiskt förhållningssätt, öppenhet samt tolkning. Ovanstående 
faktorer är något som tagits i beaktning under intervjutillfällena. Med tydlighet, menar 
Kvale (2007, s. 81), Patel och Davidsson (2011, s. 78-79) samt Magnusson och Marecek 
(2015, s. 53), att frågorna ska hållas lättförståeliga och att typiska jargongliknande 
begrepp ska undvikas. Under intervjuerna förekom det, från förvaltarens sida, både 
vissa jargongliknande begrepp samt engelska uttryck. Ifall vi upplevde svårighet i att 
förstå dessa uttryck eller att vi inte kunde placera begreppet i ett sammanhang valde vi 
att ställa en efterföljande fråga för att säkerställa huruvida vi uppfattat det korrekt eller 
inte. Vi upplever att det är naturligt att jargongliknande begrepp används och vi kan till 
viss del uppleva att dessa begrepp underlättade för respondenten att besvara frågan fritt 
och öppet.  
 
Med hänsynsfullhet, menar Kvale (2007, s. 82), att respondenterna inte ska känna sig 
begränsade till att besvara frågan under en viss tid utan alltid få möjlighet att resonera 
utan att bli avbruten. Yin (2013, s. 38) instämmer med Kvale (2007) och utvecklar 
resonemanget med att en intervjuare inte ska överskugga respondenten eller till alltför 
hög grad dominera samtalet. I och med att tre intervjuer genomfördes via telefon 
upplever vi att vissa svårigheter kunde uppstå huruvida respondenten hade besvarat 
frågan klart eller inte. Samma svårighet upplevdes inte under de intervjuer som skedde 
på plats. Generellt försökte vi använda en så kallad tre-sekunders-regel, vilket innebar 
att ifall det verkade som att respondenten hade formulerat sig klart lät vi det vara tyst i 
tre sekunder innan intervjun fortsatte. Dessutom försökte vi till så låg grad som möjligt 
att dominera samtalet. Detta upplevde vi aldrig vara ett problem, då alla intervjuobjekt 
tog för sig och besvarade frågorna obehindrat.  
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Öppenhet innebär att flexibilitet eftertraktas och att som intervjuare bör kroppsspråk 
samt tonfall tas i beaktning under samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 60-61;Yin, 
2013, s. 38). Öppenhet kan vara att reaktioner bör väckas ifall respondenter anser att ett 
ämne eller ståndpunkt är av större vikt i förhållande till annat i intervjun (Kvale & 
Brinkemann, 2014, s. 60-61). I likhet med öppenhet, beskriver Yin (2013, s. 39), att det 
är viktigt att kunna ifrågasätta och vara kritisk vid situationer där respondenten är 
inkonsekvent. Under de tre intervjuer som genomfördes via telefon gick vi miste om 
kroppsspråk, vilket innebar att vi la extra fokus på att ta tonfall i beaktning. Under 
intervjutillfällena upplevde vi aldrig att en respondent agerade motsägelsefullt eller 
inkonsekvent till en så hög grad att vi behövt ifrågasätta. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, s.178) beskriver att tolkning kan vara nödvändigt i 
situationer där missuppfattning sker mellan respondenten och intervjuaren. Med detta 
menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 178) att intervjuare bör ställa frågor i syfte att 
klargöra något som skulle kunna anses som tvetydigt. Ifall vi upplevde svårigheter att 
förstå begrepp eller hela meningar valde vi att ställa klargörande frågor. Överlag 
tenderade respondenterna att, utan vår inverkan, förklara sina resonemang grundligt och 
på en lättare nivå. Vid några enstaka tillfällen valde respondenterna att utveckla sina 
resonemang vid situationer då det blev för komplicerat. 
 
Utöver listan som Kvale (2007, s. 81-82) presenterar tillägger Yin (2013, s. 139 & 141) 
att intervjuaren inte bör tala alltför mycket samt vikten av att behålla en neutralitet i sitt 
tonläge, för att på så vis inte influera respondenten. Neutralitet har vi försökt att uppnå 
både genom att ställa öppna frågor samt formulera oss så att vi inte omedvetet stödjer 
någon specifik åsikt. Exempelvis var vi tydliga med att inte påverka respondenten vid 
frågan gällande vilka risker associerade till företagsobligationer som är mest påtagliga. 
Istället lät vi förvaltaren själv besvara frågan.   
 
Alla intervjuer ägde rum mellan den 23 mars 2017 till den 30 mars 2017. Åtta intervjuer 
tog plats i Stockholm på respektive förvaltares arbetsplats. Således genomförde vi tre 
intervjuer, innehållande fyra förvaltare, på telefon. 

5.6 Transkribering 
Yin (2013, s. 173) påpekar vikten av att innan intervjun startar fråga intervjuobjektet om 
det är möjligt att även få spela in samtalet. Innan varje intervju valde vi att fråga 
respondenten ifall vi fick spela in samtalet, vilket ingen av respondenterna ansåg vara 
ett problem. 
 
Enligt Magnusson och Marecek (2015, s. 73) innebär kvalitativ forskning ett fokus på 
individens ord och för att kunna genomföra detta är det inte möjligt att endast lyssna på 
inspelningar eller titta på sina egna anteckningar från intervjuerna. Istället menar 
Magnusson och Marecek (2015, s. 73) att det bästa är att jobba med skrivna 
transkriberingar, innehållande allt som har sagts under intervjun, även möjliga punkter 
för att exempelvis visa respondentens pauser. Att transkribera semistrukturerade 
intervjuer är något som är tidskrävande men viktigt för att inte missa ett ord som kan 
ändra innebörden av hela meningen (Magnusson & Marecek, 2015, s. 74).    
 
För att underlätta databearbetningen transkriberas intervjuerna i dess fulla längd. Ifall 
respondenterna önskar har vi via mejl skickat transkriberingen för att säkerställa att 
texten stämmer överens med vad respondenterna sa och menade. Ifall material ansetts 
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som känsligt ur förvaltarens perspektiv finns således möjligheten för att stryka eller 
ändra dessa delar. En mer utförlig redogörelse om detta presenteras i avsnitt 5.8, etik. 

5.7 Databearbetning och analys  
Johansson-Lindfors (1993, s. 140) förklarar att databearbetning är viktigt för att kunna 
utföra en korrekt analys. Bryman och Bell (2013, s. 575) menar att kvalitativ 
databearbetning behandlas lättast med hjälp av en tematisk analys. Vidare förklarar 
Bryman och Bell (2013, s. 575) att det innebär att datamaterialet indelas i olika teman.   
 
I kapitel 7, det vill säga i analysen, kommer det empiriska materialet sammanföras med 
den teoretiska referensramen. Empirin kommer att presenteras fråga efter fråga, för att 
vi anser att denna metod är bättre för att belysa de åsikter som är av mest relevans för 
studien. Däremot kommer analysen att redogöras med hjälp av en tematisk analys. 
Analysen kommer således vara uppdelat i fyra avsnitt; hantering av riskerna, 
referenspunkten och psykologiska teman, förvaltarnas riskvilja samt fondernas 
utformning. Att presentationens upplägg i empirin och analysen skiljer sig åt beror på 
att empirin blir mer överskådlig och lättare att följa då varje fråga presenteras enskilt. 
Ifall analysen skulle följa samma struktur skulle det innebära att kapitlet skulle sakna en 
röd tråd och att läsaren skulle få svårt att följa med i argumentationen. 
 
För att dela underlätta den tematiska analysen kommer vi med hjälp av färgkoder dela in 
de transkriberade intervjuerna. Detta innebär att hanteringen av de fyra riskerna kommer 
att färgkodas med en blå färg, referenspunkten och psykologiska teman kommer erhålla 
en röd färg, försiktighet kommer att få en gul färg och det sista temat, fondernas 
utformning, kommer att få en grön färg.  

5.8 Etik och samhälleliga aspekter 
Samhälleliga aspekter är för studien relevant då en granskning av den svenska 
företagsobligationsmarknaden ger oss en inblick i den finansiella marknaden. Den 
finansiella marknaden har en stor inverkan på samhället och ifall stora problem skulle 
uppstå kan det få stora konsekvenser för allmänheten och privatpersoner. Detta är 
intressant då marknaden för företagsobligationer har en inverkan på en stor del av den 
svenska befolkningen, som exempelvis via det svenska pensionssystemet. Vår 
uppfattning är att individer tar det finansiella systemet som en självklarhet och att 
allmänheten inte är medvetna om vilka implikationer en eventuell finanskris kan få.  
 
Denna studie kan väcka en diskussion kring marknaden för företagsobligationsfonder 
och dess sammankopplade risker. Förutom en diskussion är vår förhoppning att studien 
kan frambringa kunskap till allmänheten att även om företagsobligationsfonder 
vanligtvis anses som trygga är alla investeringar förknippade med risk. Vi anser att det 
är viktigt att allmänheten blir medvetna om vilka risker företagsobligationer är 
exponerade mot och att studien kan bidra till ett ökat kunnande.  
 
Denscombe (2016, s. 424) menar att etiska överväganden bör tas i åtanke då intervjuer 
ska genomföras. Bryman och Bell (2013, s. 137) beskriver fem etiska riktlinjer som en 
studie bör ta hänsyn till; falska förespeglingar, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och informationskravet. Vetenskapsrådets (2002, s. 6) etiska riktlinjer 
innehåller inte falska förespeglingar, men är förutom denna skillnad identisk med 
Bryman och Bells (2013, s. 137) uppställning.  
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Falska förespeglingar innebär att forskaren inte ska ljuga om innehållet i intervjun utan 
att istället bör författarna vara raka och ärliga med intervjuns syfte (Bryman & Bell, 
2013, s. 137; Denscombe, 2016, s. 432). Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 137) 
att med informationskravet menas det att författarna ska delge intervjuobjekten om 
studiens syfte och vilka delar som ingår i undersökningen. I och med det 
informationsmejl som respondenterna fick ta del av framgick såväl syftet för intervjun 
och studien. Då vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju är frågorna bestämda, 
men då utrymme finns för följdfrågor och utsvävningar valde vi att inte skicka med 
frågorna i förväg till respondenterna. Innan intervjuerna påbörjades delgavs 
respondenterna återigen information om intervjuns olika delar och moment. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 7) och Denscombe (2016, s. 430) menar att respondenten bör 
erhållit tillräckligt med information innan intervjun påbörjas för att kunna bedöma 
respondentens vilja att delta. För att säkerställa respondenternas vilja att delta har vi vid 
tvekan valt att via telefon beskriva mer utförligt studiens syfte och innehåll. Vi anser 
dock att alla intervjuobjekt erhöll samma nivå av förkunskap om intervjun, även om 
processen beskrevs med andra ord till ett fåtal förvaltare. Ingen av respondenterna har i 
efterhand påtalat att de upplevt några problem med intervjun. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 137) beskriver nyttjandekravet som en riktlinje som innebär 
att informationen inhämtad vid datainsamlingen inte får användas till något annat än för 
studien. Denscombe (2016, s. 429) utvecklar Bryman och Bells (2013, s. 137) 
resonemang och menar att informationen från studien inte ska spridas vidare och 
dessutom hanteras varsamt. Även om det kan anses vara en självklarhet värnar vi om 
intervjuobjekten och den information de ger oss. Således prioriteras vikten av att 
informationen ska behandlas varsamt och inte användas i annat syfte än till studien.  
 
Konfidentialitetskravet innebär, enligt Bryman och Bell (2013, s. 137), att 
respondenternas identitet ska vid önskan hållas konfidentiella, vilket betyder att 
information om dessa ska förvaras tryggt och oåtkomligt för obehöriga. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 12) tar ytterligare ett steg och menar att etiskt känsligt 
material bör omfattas av en skriftlig tystnadsplikt. Redan innan intervjutillfällena samt 
på plats har vi gett respondenterna möjligheten att delge deras önskan om att vara 
anonyma. I slutändan var det dock bara två respondenter som angav att de vill vara 
anonyma. Allt material från intervjuerna har förvarats oåtkomligt för obehöriga. Vi har 
däremot valt att frångå Vetenskapsrådets rekommendation om att känsligt material bör 
omfattas av en skriftlig tystnadsplikt, då vi fått uppfattningen av att materialet inte 
ansetts vara så pass känsligt att det har varit nödvändigt. Ifall materialet varit utav en 
större känslighet tror vi att fler förvaltare skulle valt att vara anonyma.  
 
Samtyckeskravet betyder att deltagande i studien är frivilligt och under datainsamlingen 
kan processen avbrytas ifall respondenten önskar det (Bryman & Bell, 2013, s. 137; 
Denscombe, 2016, s. 430; Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). I informationsmejlet var vi 
tydliga med att påpeka att ifall frågor upplevs som känsliga eller av annan orsak inte 
lämpliga att besvara finns möjligheten att lämna den frågan obesvarad.  
 
Utöver Vetenskapsrådets (2002, s. 15) etiska riktlinjer nämner de ett antal övriga 
rekommendationer. Bland annat förklarar Vetenskapsrådet (2002, s. 15) att respondenter 
bör få möjlighet att efter intervjun läsa igenom en transkribering för att avgöra huruvida 
innehåll ska exkluderas eller förändras. Ovanstående rekommendation är något som vi 
värdesatt och redan i informationsmejlet gett information om möjligheten för rättelse. 
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Av den totala transkriberingen på ungefär 107 sidor har förvaltarna totalt valt att stryka 
cirka två sidor, främst på grund av att dessa delar antingen blev för invecklade eller för 
svåra att tolka. Bara ett fåtal meningar har strukits på grund av att känsligt material har 
uppgetts, då exempelvis respondenterna i fråga inte ville beskriva brister i sina 
konkurrenters riskhantering. I genomsnitt har varje respondent valt att förtydliga cirka 
två-tre meningar per intervju. Vi anser inte att resultatet blivit negativt påverkat av dessa 
korrigeringar utan har däremot hjälpt oss att undvika feltolkningar. Det ska dessutom 
tilläggas att majoriteten av ändringarna inte presenteras i empirin. 
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6. Empiri 
I det följande kapitel kommer studiens empiri att presenteras. Kapitlet har sitt ursprung 
i de genomförda intervjuerna och den totala transkriberingen på cirka 107 sidor. 
Materialet kommer att redogöras med hjälp av att dela upp kapitlet i mindre avsnitt, 
baserat på de enskilda intervjufrågorna. Däremot innehållet avsnitt 6.9 samt 6.11 
material från två stycken intervjufrågor, detta på grund av att frågorna omfattar 
snarlika områden. 

6.1 Intervjupersoner 
Empirin består utav intervjumaterial från elva intervjutillfällen, där en av intervjuerna 
genomfördes med två personer samtidigt, se tabell 2. Två av personerna, senare i texten 
benämnd som förvaltare AA samt BB, har valt att vara helt anonym. Alla respondenter 
arbetar som förvaltare av en fond innehållande till stor del företagsobligationer.  
 

Företag Person Fond  Fondstorlek 
(msek) 

Tid 

Aktie-Ansvar Maria Ljungqvist Aktie-Ansvar 
Avkastningsfonden 

1 815 45 
min 

Simplicity  Fabian Dahl & 
Henrik Tingstorp 

Simplicity 
Företagsobligationer  

4 143 39 
min 

Cicero Fonder Daniel Harlid Cicero Nordic Corporate 
Bond 

170 34 
min 

Storbank  BB BB 14 000 < 39 
min 

Coeli Asset 
Management 

Gustav Fransson Nordisk 
Företagsobligationsfond 

500 36 
min 

AA AA AA 500 <   31 
min 

Lannebo Fonder Karin Haraldsson Corporate Bond A 1 430 24 
min 

Pareto Asset 
management 

Stefan Ericson Pareto Global Corporate 
Bond 

1 966 54 
min 

Spiltan Fonder Lars Lönnquist Spiltan Högräntefond 1 900 30 
min 

Granit Fonder Sean George Granit Global Credit 
Opportunity 

400 28 
min 

Alfred Berg Jonas Ranneby Företagsobligation Hållbar 35 32 
min 

Tabell 2. Intervjupersoner 
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Lars Lönnquist på Spiltan har över 30 års erfarenhet, Sean George på Granit fonder, 
Fabian Dahl på Simplicity samt Stefan Ericson på Pareto har alla cirka 20 års 
erfarenhet. Karin Haraldsson på Lannebo fonder, Henrik Tingstorp på Simplicity samt 
BB har cirka 15 års erfarenhet av företagsobligationer. Jonas Ranneby på Alfred Berg 
har arbetat med företagsobligationer i cirka åtta år och Gustav Fransson på Coeli samt 
Maria Ljungqvist på Aktie-Ansvar har arbetat med företagsobligationer i fem-sex år. 
Daniel Harlid på Cicero Fonder samt AA har båda arbetat direkt mot 
företagsobligationer i cirka tre år. Dessa erfarenheter har bland annat bestått i 
arbetsuppgifter som exempelvis analys eller handel, men i dagsläget arbetar alla som 
förvaltare med inriktning mot företagsobligationer.  
 
Hädanefter kommer vi inte att skriva ut fondernas hela namn utan kommer istället att 
benämna fonderna med dess företagsnamn, vilket exempelvis innebär att vi skriver 
Lannebo istället för Lannebo Corporate Bond A. Dessutom kommer vi inte att skriva ut 
hela förvaltarens namn utan hädanefter endast förnamnet. För att undvika att texten ska 
bli svårläst kommer det ibland resultera i att vi sammanför åsikter till begrepp som 
exempelvis ”många förvaltare”. Vi har i denna studie valt att definiera begreppet 
”många” som fler än fyra individer.  

6.2 Fonderna och dess fondbestämmelser 
Fonderna har olika riskklasser, där Aktie-Ansvars avkastningsfond är den enda fonden i 
riskklass 1. Såväl fonderna tillhörande Cicero, Lannebo och Alfred Berg har riskklass 2 
medan Spiltan, BB, Coeli, Simplicity, Granit samt Pareto har alla fonder inom riskklass 
3. Fonden AA erhåller en 4:a på riskskalan.  
 
Fondbestämmelserna för de aktuella fonderna är generellt breda. Men många 
respondenter uppmärksammar dess funktion, vilket Henrik från Simplicity beskriver 
enligt följande:  
 
“... för alla fonder så finns det fondbestämmelser som fungerar som ett konsumentskydd 
för fondens investerare och även utgör de förhållningsregler som reglerar vad vi får 
göra och inte göra”. 
 
Gällande mer specifikt fondbestämmelserna har många fonder olika inriktningar, 
alltifrån exempelvis BB vars fond inriktar sig mot high yield-företagsobligationer till 
Jonas på Alfred Berg som förvaltar en ren investment grade-fond. Det finns även fonder 
som investerar både i high yield och investment grade, bland annat Daniel på Cicero 
vars fond minst ska ha 60 % high yield medan Maria på Aktie-Ansvar maximalt får ha 
25 % i high yield. Fonderna har alla en geografisk inriktning, där bland annat fonderna 
tillhörande AA, BB, Stefan på Pareto och Sean på Granit sprider sina innehav globalt. 
Till skillnad från tidigare nämnda bolag har exempelvis Karin på Lannebo, Fabian och 
Henrik på Simplicity, Lars på Spiltan, Gustav på Coeli, Maria på Aktie-ansvar, Jonas på 
Alfred Berg samt Daniel på Cicero en huvudinriktning mot emittenter hemmahörande i 
norden.  
 
Alla respondenter har mer eller mindre möjlighet att använda sig utav derivat för att 
exempelvis hantera valuta- och ränterisk. Förvaltarna tenderar att använda dessa 
instrument för att skydda sig mot risker, men omfattningen kan skilja sig åt. Bara två av 



 43 

våra respondenter har en uttalad storleksgräns som fonden inte får överstiga gällande 
kapital. Både Karin Lannebo Fonder och Sean på Granit fonder har för deras fonder valt 
att sätta upp en gräns på fyra miljarder som respektive fond inte får överstiga. Båda 
argumenterar att ifall denna gräns överskrids ökar sannolikheten för en förhöjd 
likviditetsrisk och det vill säga att fonden får svårare att komma ur en position. I 
slutändan förklarar båda att det handlar om att skydda andelsägarna. Karin på Lannebo 
har ett förklarande citat angående varför de valt en gräns:  
 
“Det är för att skydda andelsägarna, det finns ju fonder som är 12 miljarder men de 
måste ju köpa nästan allt som kommer ut och det är svårt att hålla koll på allt också, så 
att därför har vi ett tak”. 
 
Både BB och Lars på Spiltan förklarar att vid cirka 20 miljarder kronor kan fonden bli 
lite mer svårhanterlig, men att de i dagsläget inte har en uttalad gräns gällande maximal 
storlek. Stefan på Pareto säger att vid tio miljarder kronor kommer de att utvärdera ifall 
deras strategi är lämplig för sådana storlekar. Eftersom de övriga respondenterna ännu 
inte märkt av några problem med storleken på fonden uppger ingen av dessa att de har 
någon uttalad maximal storleksgräns. Överlag beror en eventuell storleksgräns på såväl 
inriktning och strategi. Däremot påtalar många av förvaltarna att de finns uttalade 
gränser som enskilda innehav inte får överstiga, bland annat på grund av riskspridning 
men också för att det finns limiter gällande hur stort ett enskilt innehav procentuellt får 
ta upp i portföljen. 
 
De gånger som skuggrating kom på tal visade det sig att de flesta fonderna valt att 
bortse från eventuell rating från icke-officiella ratinginstitut. I dagsläget verkar det 
enligt förvaltarna som att det bara är en storbank i Sverige som fortfarande använder en 
sådan betygsättning.  
 
Under de intervjuer som genomfördes förklarar majoriteten, eller åtta av tolv förvaltare, 
att de anser sig vara mer riskaverta och försiktiga än deras jämförelseindex, det vill säga 
mer försiktig än den genomsnittliga fonden i samma kategori som deras egen fond 
befinner sig i. Exempelvis nämner BB att deras high yield-fond är mer försiktig än dess 
jämförelseindex, bland annat med hjälp av diversifiering samt deras storlek på kassan. I 
övrigt nämner andra respondenter, exempelvis Daniel på Cicero, att han idag upplever 
att de får för lite betalt för att investera i bolag med högre kreditrisk och har därför en 
större andel bolag med lägre kreditrisk. Jämfört med övriga aktörer i samma riskklass 
agerar de därför med mer försiktighet. Fabian på Simplicity tycker att det är svårt att 
uttala sig om hur andra fondförvaltare arbetar men med följande citat förklarar han hur 
Simplicity jobbar: 
 
“Jag skulle tro att vi är lite mer riskaverta än många andra aktörer på marknaden. Till 
exempel brukar vi vara disciplinerade och avveckla innehav som inte lever upp till våra 
förväntningar istället för att vänta på att utvecklingen skall vända.” 

6.3 Rådande investeringsklimatet 
Obligationer är i dagsläget en sparform som blivit omdiskuterat och riskerna med 
företagsobligationer har påtalats, vilket återfinns i kapitel 1.2. Det rådande 
investeringsklimatet präglas i norden, enligt respondenterna, av låg likviditet i handeln 
och en hög koncentration av emittenter från fastighets- och banksektorn. 
Spekulationerna om en eventuell bubbla inom företagsobligationsmarknaden uttrycker 
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ingen av förvaltarna någon större oro kring utan istället menar exempelvis Daniel på 
Cicero att journalister ibland orättvist klumpar ihop företagsobligationer med andra 
räntebärande instrument. Många förvaltare menar att det på samma sätt är fel att klumpa 
ihop olika typer av företagsobligationer, då det är stor skillnad mellan investment grade 
och high yield. Jonas på Alfred Berg menar att företagsobligationer ofta är 
missförstådda hos journalister, bankanställda och även VD:s på banker.  
 
Samtidigt upplever många respondenter att det är en utmanande situation att hitta bra 
innehav, då många företagsobligationer har höga värderingar. Från emittentens 
perspektiv verkar situationen vara omvänd och de låga räntorna gör att investerare 
tvingas acceptera en lägre kupongränta i och med det bristfälliga alternativet med att ha 
pengar på vanligt sparkonto. Lars på Spiltan förklarar; “det är större efterfrågan än 
utbud, det är det.”  
 
I princip alla förvaltare benämner det rådande, låga, ränteläget som speciellt och att det 
har en stor inverkan av storleken på de kuponger som återfinns hos 
företagsobligationerna. Stefan på Pareto förklarar det rådande ränteläget enligt följande:  
 
“... men man får bara 2-3%, jojo, men det är ju då satt utifrån att centralbankerna runt 
om i världen har bestämt sig att vi ska bekämpa inflation, eller avsaknad inflation, med 
att ha negativa räntor. Då har man lagt ner golvet under det som var ett golv och flyttat 
det på en nivå som aldrig har setts någon gång under världshistorien. Så det är ju då 
den referenspunkt som finns för oss.” 
 
De respondenter som handlar amerikanska företagsobligationer beskriver en stor 
skillnad mellan såväl utbud, volymer och likviditet jämfört med den svenska och 
nordiska marknaden. Exempelvis beskrivs det att enskilda bolag i USA kan göra 
enskilda emissioner som uppgår till över hälften av den totala svenska 
företagsobligationsmarknaden. I Sverige är marknaden för företagsobligationer 
koncentrerad och enligt Sean på Granit består fastighetsbolagen för cirka 50 % av den 
emitterade marknaden. Sean på Granit beskriver med följande citat varför han tycker att 
den svenska marknaden är felprisad:  
 
“Vi har fastighetsobligationerna som handlar på runt 1,5 %, de sista som kom ut. Den 
femåriga statsobligationen som kom ut i USA är på 2 %. Jag är inte matematiker på 
något sätt, men den matten kan jag faktiskt göra.” 
 
Företagen i USA beskrivs också inneha en annan finansieringsstruktur, där cirka 20-
30% uppgår till banklån och resterande del är finansiering från kapitalmarknaden, det 
vill säga via emittering av exempelvis obligationer. Motsatta scenariot gäller för 
nordiska bolag, där 70-80% uppgår till banklån och resterande kommer från 
kapitalmarknadsfinansiering. Förvaltare BB, arbetandes på storbank, benämner den 
stora differensen mellan den nyare svenska marknaden, den europeiska och den 
amerikanska. Förvaltaren beskriver skillnaden med ett talande citat:  
 
“Om man tänker att amerikanska marknaden är 10 av 10 i mognad där desto högre 
desto bättre, då är den europeiska 8 och då kanske den svenska är 2 i termer av 
mognad.” 
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6.4 Investeringsprocessen 
Vid investering av en nyemitterad företagsobligation har alla förvaltare snarlika 
processer, även om vissa detaljer kan skilja. Den makroekonomiska situationen är av 
stor vikt vid val av företagsobligationer, men i slutändan beror investeringsprocessen 
mycket på om förvaltarna ska investera i high yield eller i investment grade. Jonas på 
Alfred Berg beskriver deras investeringsprocess i investment grade enligt följande:  
 
“Investment grade-investeringar är inte bond picking. Du får oerhört lite att sitta och 
välja mellan Handelsbanken eller Swedbank. Det är helt ointressant i vår marknad. Det 
kommer att performance-mässigt att skilja en eller två punkter. Däremot sitter vi och 
funderar ifall vi vill ha financials, ska vi ha industrials, ska vi ha tvååringar, sjuåringar, 
ska vi köpa dom här i Euro, eller i Dollar, eller i svenska kronor.” 
 
Det Jonas menar är att, för investment grade, handlar det snarare om att hitta intressanta 
sektorer än intressanta bolag. Däremot menar bland annat Jonas på Alfred Berg och 
Daniel på Cicero att situationen är annorlunda för investeringar i high yield-
företagsobligationer. Daniel förklarar high yield-investeringar på följande sätt:  
 
“... och egentligen är det ju en gedigen bolagsanalys när man tittar på just high yield. 
Det skiljer sig inte jättemycket från traditionell aktieanalys….” 
 
Även om det finns skillnader gällande att investera i investment grade eller high yield 
använder alla förvaltare fundamentala nyckeltal vid investeringar. Nyckeltal som 
exempelvis net-debt EBITDA, fritt kassaflöde samt räntetäckningsgrad nämns frekvent. 
Men såväl ägarstruktur och andra individers analyser är utav intresse vid investering i 
en ny företagsobligation.  
 
Lars förklarade att de strävar efter att hitta bolag som anställda på Spiltan definierar som 
“Spiltan-bolag”. Detta innebär bland annat att bolaget ska vara lättförståeligt, det ska ha 
en hållbar affärsmodell samt uppvisa en faktisk vinst och en riktig balansräkning. Stefan 
på Pareto förklarar att de fokuserar på att hitta bolag som är mer defensiva samt 
återfinns i branscher som är mindre cykliska.  
 
Sean på Granit och Lars på Spiltan beskriver vikten av att förstå sig på det aktuella 
bolaget innan en investering kan ske. Sean på Granit förklarar exempelvis att han inte 
investerade i en företagsobligation emitterad av Enron, även om många ansåg att den 
vara billig. Han förklarar sitt val med följande argumentation: 
 
“För det var en klassisk grej, jag förstod inte bolaget. Precis som att jag inte förstår 
Stena Line. Förstår jag ingenting, så ja, jag är inte världens smartaste person och då 
får smartare köpa det. De som förstår det. Förstår jag inte ett bolag köper jag det inte.” 
 
När vi frågade om hur de tar företagsobligationernas löptider och förfallostruktur i 
åtanke får vi en genomgående uppfattning från alla förvaltare att dessa är av stor vikt 
och måste passa in med fondens övriga innehav. Många förvaltare benämner att de alltid 
måste överväga huruvida bolaget utav intresse kan komma att stöta på en 
refinansieringsrisk, det vill säga risken att bolaget skulle få problem att fortsätta 
finansiera sin verksamhet. Både Gustav på Coeli, Fabian på Simplicity samt Maria på 
Aktie-Ansvar påpekar att ifall en emittent har en “puckel” av förfall, det vill säga flera 
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obligationer som förfaller inom en kort tidsram, vill de oftast inte investera i en 
obligation vars förfall är precis efter denna puckel. Gustav på Coeli förklarar:  
 
“Då vill man inte komma efter en stor puckel. Vet man att det finns väldigt mycket 
förfall år 2019 vill jag kanske inte äga den där 2020-obligationen utan då vill jag hellre 
äga någonting som är närmare i tiden. Men sen beror det såklart på vad man får betalt. 
Får man tillräckligt betalt så kan vi tänka oss att komma dit.” 
 
Än en gång visas att det finns en tydlig differens mellan bolag i investment grade och i 
high yield. I detta fall består skillnaden mellan bolagen om hur marknaden tar emot 
nyemitterade obligationer. Förvaltare BB förklarar att när investment grade-bolag ger ut 
nya obligationer bemöter marknaden ofta detta besked genom att de existerande 
obligationerna faller i pris, på grund av ökat utbud av obligationer. Motsatsen sker 
ibland på high yield-marknaden, där existerande obligationer stiger i värde då nya 
obligationer emitteras. Detta på grund av en minskad risk för konkurs. 

6.5 Allmänhetens förståelse av risker med företagsobligationer 
Sean på Granit beskriver hur han ser på allmänhetens förståelse av risker associerade 
med företagsobligationer:  
 
“Alltså de har ingen jävla aning.... De flesta förstår inte att de kan förlora pengar i 
deras företagsobligationsfonder. Om du skulle gå ut och fråga tio personer så tror jag 
att nio skulle säga att de inte tror det. De tror att det är som pengar på banken och det 
är superfarligt när de tror det.” 
 
Detta påstående håller i princip alla förvaltare mer eller mindre med om. Enligt 
förvaltarna kan en placering i företagsobligationsfonder inte likställas med att ha 
pengarna på ett vanligt bankkonto. Dessutom förtydligar vissa förvaltare såsom 
exempelvis Lars på Spiltan vikten av att historisk avkastning inte är en garanti för 
framtida utfall. Vilket exempelvis betyder att bara för en företagsobligationsfond 
genererat en avkastning på 10 % under år 2016 är inte detta ett tecken på att samma 
avkastning kan komma att återupprepas år 2017.  
 
Att svenskar historiskt sett varit, samt än idag, är ett aktiefolk beskriver bland annat AA 
samt Daniel på Cicero. Tillsammans med ökade insättningar i företagsobligationsfonder 
kan denna kombination vara problematisk i och med den bristande kunskap som finns 
hos allmänheten gällande risker associerade till företagsobligationer.  
 
Många förvaltare upplever att den journalistik som finns gällande obligationsmarknaden 
är bristfällig och ofta ger en felaktig bild om hur de olika typerna av räntebärande 
instrument fungerar. Åsikter som att företagsobligationer klumpas ihop med andra typer 
av räntebärande produkter är vanliga vid frågan om en eventuell bubbla. Att klumpa 
ihop företagsobligationer med exempelvis långa statsobligationer upplever många 
förvaltare som en felaktig beskrivning. Många upplever att den bubbla inom 
företagsobligationsmarknaden som många journalister skriver om faktiskt inte existerar. 
Samtidigt menar de att tidningarna inte hjälper till att utbilda allmänheten om 
företagsobligationer utan istället kan ha en motsatt funktion. Förvaltare BB instämmer 
med andra förvaltare och anser speciellt att beskrivningen av high yield-obligationer 
kan vara missvisande. Bland annat anser förvaltare BB att high yield-obligationer inte 
bör benämnas som skräpobligationer. 
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6.6 Omfattning av riskhantering 
Vid frågan om hur omfattande riskhanteringen är i de enskilda fonderna förklarar de 
flesta förvaltarna att hantering av risk faktiskt är en stor del av deras arbetsuppgifter. 
Generellt bland fondbolagen använder sig alla utav deras respektive backoffice eller en 
intern risk manager för att exempelvis kontrollera så att ett nytt innehav inte överstiger 
någon limit. Bland annat benämns den dagliga kontakten som ett huvudargument till 
varför det är gynnsamt att ha en risk manager internt. Vissa av fondbolagen använder 
sig däremot av en risk manager som sitter separat från förvaltningsdelen. Stefan på 
Pareto berättar att de använder risk managers både internt och externt, allt för att 
andelsägarna ska känna trygghet över att Pareto hanterar riskerna på ett bra sätt. 
Förutom Stefan på Pareto använder ett fåtal andra förvaltare riskkontroll från en tredje 
part för att således ge fondandelsägarna en trygghet att riskkontrollen sker från fler än 
en part. Lars på Spiltan berättar hur de arbetar tillsammans med deras risk management, 
som i deras fall är lokaliserat utanför “huset”:  
 
“Sen har vi då en oberoende compliance eller risk management som ligger utanför 
huset som följer upp både legala reglerna från finansinspektionen men även då de 
mjuka limiter som vi satt upp… Så generellt sett, säg att vi har att vi max får ha 10 % i 
en enskild emittent, men där får vi aldrig gå över. Så har vi även det här (det vill säga 
en mjuk limit) som ligger vid 9 %, så att vi får upp flaggning, en varning då vi börjar 
närma oss den nivån.” 
 
Scenarioanalyser är något som de flesta fondbolagen använder sig av. Exempelvis testar 
Gustav på Coeli hur fonden reagerar ifall kreditspreaden ökar med en faktor på 1,5. Men 
det är inte bara bolagsspecifika scenarion som förvaltarna testar vid deras riskkontroller, 
utan även händelser i makromiljön tas i åtanke. Sean på Granit beskriver även att tweets 
från Trump, terroristattacker och räntehöjningar från centralbanker runt om i världen 
måste finnas med i beaktning, men detta beror självklart på fondens geografiska 
inriktning.  
 
De flesta av förvaltarna berättar att de har regelbundna möten där risken i fonden 
behandlas. Under dessa möten går förvaltarna bland annat igenom hur innehaven har 
rört sig, att fonden ligger rätt till i förhållande till limiter samt uppdaterar de relevanta 
nyckeltalen för de enskilda bolagen.   
 
Huruvida den generella riskhanteringen skiljer sig mellan aktörerna finns det delade 
åsikter om. Några av förvaltarna menar att det inte finns några substantiella skillnader 
hur fonderna hanterar risk. Däremot benämns vissa skillnader mellan fonderna, som 
exempelvis möjligheten att använda dataprogram som Bloomberg AIM, vilket AA 
beskriver som en kostnadsfråga. Andra skillnader som förvaltare nämner är att deras 
fond generellt sett består av mindre storlek per innehav jämfört med andra fonder. 

6.7 Risker associerade till företagsobligationer 
Förvaltarna har fått möjlighet att själv nämna de risker som de anser vara associerade 
med företagsobligationer. Syftet med frågan var att respondenterna fick möjlighet att 
besvara frågan utan att delges att de nästkommande frågorna bara kommer att omfatta 
kredit-, ränte-, inflations- samt likviditetsrisk. För att ge en övergripande bild över de 
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svar som förvaltarna uppger flest antal gånger kommer det att sammanställas i 
nedanstående tabell, det vill säga tabell 3.  
 
 

Risk Antalet förvaltare som nämner risken 

Likviditetsrisk 12 

Kreditrisk 11 

Ränterisk 5 
Tabell 3. Antalet gånger riskerna nämndes 

 
Utöver dessa risker nämns det förutom inflationsrisk exempelvis; finansierings-, makro-
, valuta- och ledningsrisk. 
 
I den nästkommande frågan fick förvaltarna möjlighet att rangordna de fyra valda 
riskerna för denna studie. Detta betyder att kredit-, ränte-, inflations- samt likviditetsrisk 
fick ett betyg beroende på hur påtagliga riskerna är på den svenska 
företagsobligationsmarknaden. Förvaltarna gav ett generellt intryck att det är 
problematisk att rangordna riskerna i och med att det kan vara bolagsspecifikt vilken 
risk som är mest påtaglig. Tio respondenter valde att ange den mest påtagliga risken och 
enbart nio respondenter valde att ange den näst mest påtagliga risken. De respondenter 
som inte valde att ange någon rangordning förklarar att det berodde på att svaren skulle 
vara skiljas sig åt beroende på ifall förvaltaren investerar i investment grade eller high 
yield.  
 
Att investera i high yield eller investment grade har en stor påverkan på hur förvaltarna 
exempelvis ser på kreditrisk. Maria på Aktie-Ansvar ger en tydlig beskrivning på hur 
riskerna varierar beroende på bolag. Ifall en emittent med hög kreditvärdighet emitterar 
en sjuårig obligation med fast kupong förklarar Maria riskerna enligt följande: 
 
“... då skulle jag säga att i det papperet är ränterisken och inflationsrisken rätt hög, 
men kreditrisken i emittenten är låg. Men om jag köper en FRN i ett B-bolag har jag 
mindre ränte- och inflationsrisk, men en hel del kreditrisk på grund av att emittenten 
har låg kreditkvalité.” 
 
Detta resulterar i att alla förvaltare som har en huvudinriktning mot high yield-
investeringar anser att kreditrisken är den mest påtagliga risken och därför erhåller en 
fyra enligt systemet för rangordningen. I slutändan valde fem förvaltare kreditrisken 
som den högsta risken, två förvaltare valde att ta ränterisk som den högsta risken medan 
tre av förvaltarna valde att ta likviditetsrisken som den mest påtagliga risken. De 
förvaltare som valt att uttala sig om inflationsrisken förklarar att den är väl 
sammankopplat med ränterisken och därför har svårt att ge den ett enskilt betyg. Vidare 
valde fem förvaltare att rangordna likviditet som den näst mest påtagliga risken, det vill 
säga en trea enligt modellen för betyg. Såväl kredit- och ränterisken har två förvaltare 
angett som den näst mest påtagliga risken.  
 
Även om kreditrisk var den riskfaktor som flest antal förvaltare valde att ange som den 
mest påtagliga risken spenderade förvaltarna mest tid på att besvara frågan med att 
utveckla problematiken med likviditet. En stor andel av förvaltarna beskriver att nivån 
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på likviditeten är beroende på bland annat emittentens kreditbetyg. Däremot väljer ändå 
de flesta förvaltare att ge likviditetsrisken ett högt betyg, vilket betyder att det är en 
riskfylld faktor. Gustav på Coeli beskriver hur snabbt likviditeten kan bli ett problem för 
fonderna, speciellt sedan de regelförändringar som trätt ikraft och därför bankernas 
ökade kapitalkrav:  
 
“... banker som tidigare kunnat agera stötdämpare och suga upp överflödiga 
obligationer när likviditeten var tung, deras vilja att göra det har minskat. Så den mest 
uppenbara risken är när sentimentet vänder, börsen går ner lite, riskviljan minskar 
generellt och det blir utflöden från företagsobligationer. Då kan det gå väldigt snabbt 
neråt i vissa obligationer där det inte finns någon som vill köpa.” 
 
Jonas på Alfred Berg utvecklar det resonemang som Gustav på Coeli förde, speciellt 
gällande lagförändringarnas inverkan på likviditeten i företagsobligationsmarknaden. 
Jonas förklarar sitt val att rangordna likviditet som den högsta risken enligt följande: 
 
“Men volatilitet och likviditet skulle jag sätta högst. Delvis på grund av de 
lagstiftsändringar som man gjort, Basel III etcetera. Där har man skapat en situation 
där bankerna knappt har några balansräknings-muskler kvar. Du har en sämre 
likviditetssituation idag än vad du hade för fem år sedan, på grund av lagstiftningen 
man skapat.” 

6.8 Hantering av risker 
Avsnittet täcker frågan som ställdes med avsikt att utreda hur kredit-, ränte-, inflations- 
samt likviditetsrisk hanteras individuellt. I och med att de flesta förvaltare ansåg att 
ränte- och inflationsrisken är till hög grad sammankopplade kommer dessa två att 
behandlas under samma rubrik.  

6.8.1 Hantering av kreditrisk 

Förvaltarna var enhälliga i deras hantering av kreditrisk. Även om vissa fonder har 
möjlighet att använda kreditderivat tenderar inte det att höra till de normala metoderna 
för att hantera kreditrisk.  
 
Den metod som förvaltarna använder framför derivat är att istället framhäva vikten av 
att få tillräckligt betalt för den kreditrisk de väljer att exponera sig mot. För att skapa en 
uppfattning om den kreditrisk som följer med en investering av ett visst bolag krävs det 
att förvaltarna skapar sig en grundlig uppfattning om emittenten. Att träffa bolagen och 
dess ledning kan leda till att förvaltaren får en tydligare uppfattning om emittentens 
verksamhet, vilket bland annat Daniel på Cicero benämner som viktigt. Lars på Spiltan 
har som vana att flera gånger per år ringa till såväl kunder och leverantörer till bolagen, 
för att på så vis ta reda på mer information om emittenten. Att titta på nyckeltal är något 
som inte bara genomförs initialt vid investeringen utan är en regelbunden process, 
speciellt vid rapporttillfällen. Sean på Granit fonder besvarar hur han resonerar kring 
kreditrisken:  
 
“Det är en del i investeringsprocessen. Får jag 10 % för att äga Oscar Properties, då 
kanske jag äger dom. Men får jag 3 %, då äger jag definitivt inte dom. Det finns ett pris 
för allt.” 
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Bara för att en emittent har en lägre kreditvärdighet än en annan emittent behöver inte 
det utesluta möjligheten att en fond ska avstå att investera i det värdepappret. Förutom 
en gedigen bolagsanalys kan förvaltaren justera storleken på innehavet och kan därför 
välja sin exponering mot emittentens kreditrisk. Gustav på Coeli samt förvaltare BB 
benämner båda vikten av att kunna justera storleken på innehavet beroende på bolag. 
Gustav förklarar enligt följande:  
 
“Det man vill ha delar man in i kanske lågrisk eller stabilt och sedan lite mer 
spekulativt. Sedan styr man storleken efter det.” 
 
Men förutom att vikta ner storleken på ett innehav kan en fond också skydda sig mot 
kreditrisk genom att göra det aktiva valet att inte investera i en emittent med hög 
kreditrisk. Många förvaltare menar att det finns en fördel med att inte vara investerad i 
ett för stort antal emittenter, då det kan resultera i en alltför tidskrävande process att 
ständigt granska och uppdatera kreditanalyser. Förutom att använda sig utav externa 
kreditanalyser använder sig Karin på Lannebo sig utav ett eget ratingsystem som 
genomförs internt. För att hantera kreditrisken framhäver vissa förvaltare att den 
vedertagna metoden, diversifiering, är en fungerande metod för att hantera kreditrisken, 
då exempelvis branschspridning gör kreditrisken mindre. Gustav på Coeli berättar att 
den svenska företagsobligationsmarknaden sällan drabbas av konkurser och ingen av 
förvaltarna berättar att de tidigare varit investerade i en emittent som gått i konkurs. 
Däremot berättar Karin på Lannebo att några av hennes tidigare kollegor har erfarenhet 
av konkurser.  

6.8.2 Hantering av ränte- och inflationsrisk 

Även om alla förvaltare är överens om att räntan inom en snar framtid kommer att stiga 
är den generella åsikten att ränterisken inte är något större problem för fonderna. Även 
de två av förvaltarna som angav ränterisk som den mest påtagliga risken valde ändå att 
uttrycka ett lugn över deras hantering av den. Förvaltarna ger ett generellt intryck att 
inflationsrisken är så pass korrelerad med ränterisken att de inte använder några 
speciella metoder för att hantera inflationsrisken. Ifall ränterisken hanteras korrekt 
kommer inflationsrisken också att bemötas på ett tillfredsställande sätt.  
 
Förvaltarna förklarar att ränterisken hanteras med hjälp av att hålla en låg ränteduration. 
Att köpa företagsobligationer med rörlig ränta, det vill säga FRN:s, är en metod som 
alla fonder utom fonden som BB förvaltar använder sig av för att trycka ner 
räntedurationen. Med hjälp av att investera i FRN:s anser bland annat Lars på Spiltan, 
Karin på Lannebo samt förvaltare AA att deras fonder i princip inte exponeras mot 
någon ränterisk. En av de förvaltare som använder sig av företagsobligationer med 
rörlig ränta är Fabian på Simplicity. Han redogör med följande citat en av deras metoder 
för att hantera ränterisk: 
 
“Vi försöker hålla ränterisken så låg som möjligt, vilket innebär att vi försöker hålla ner 
räntedurationen i portföljen och det kan vi göra på lite olika sätt. Vi har till exempel en 
hög andel obligationer med rörlig ränta, FRN-lån i fonden. Denna typ av obligationer 
utgör ungefär 60 % av innehaven i portföljen vilket ger oss en naturlig hedge mot 
stigande räntor eftersom räntan justeras regelbundet, vanligtvis var tredje månad.” 
 
Förutom möjligheten att använda sig av företagsobligationer med rörlig ränta använder 
sig bland annat Jonas på Alfred Berg samt förvaltarna på Simplicity även sig av 
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räntederivat för att hantera risken att räntan ska stiga. Stefan på Pareto berättar att med 
hjälp av derivat och defensiva innehav bemöter de ränterisken, vilket resulterar att de 
idag har de en lägre ränteduration än jämförelseindex.  
 
För att erhålla en lägre ränteduration är en annan metod att köpa företagsobligationer 
med kortare löptid, men förvaltarna lägger inte mycket fokus på att förklara denna 
metod ytterligare. Att användandet av företagsobligationer med rörlig ränta är en bra 
metod är något som fondförvaltare är rätt överens om, men Stefan på Pareto uttrycker 
viss kritik av det slentrianmässiga användandet av företagsobligationer med rörlig ränta. 
Argumentationen grundar sig i att det är lättare att ta ett icke-beslut än ett beslut, vilket 
betyder att det är ett svårare beslut att aktiva bestämma sig för att ta lite ränteduration 
genom att välja företagsobligationer med fast ränta jämfört med rörlig ränta. 
Exempelvis ifall en förvaltare köper en företagsobligation med rörlig ränta, givet en 
uppåtlutande kurva, och räntan inte stiger hade det således varit bättre att köpa en 
företagsobligation med fast ränta i och med en högre kupongränta. Stefan på Pareto är 
inte emot användandet av företagsobligationer med rörlig ränta men uttrycker sig enligt 
följande:  
 
“Jag kombinerar. Jag köper floaters (FRN) idag. Så jag säger inte att jag är emot 
floaters, men jag är emot konceptet att man säger att man inte tar någon risk 
överhuvudtaget. Ungefär som att det är underförstått att alla andra tar risk då”. 

6.8.3 Hantering av likviditetsrisk  

Likviditeten är som tidigare nämnt den risk som förvaltarna nämner flest gånger och 
många förvaltare uttrycker att likviditeten stundtals kan vara ett reellt problem på den 
svenska marknaden. Likviditeten blir för fonderna ett problem vid större utflöden, det 
vill säga då investerare säljer av fondandelar och fonderna måste betala ut det placerade 
kapitalet.  
 
Hanteringen av likviditetsproblematiken bemöts med flera olika metoder. En av de mer 
vanliga metoderna är att försöka ha en del av portföljen i likvida placeringar. 
Exempelvis använder bland annat Jonas på Alfred Berg säkerställda obligationer, 
Henrik och Fabian på Simplicity använder företagsobligationer betygsatta som 
investment grade, Lars på Spiltan korta företagscertifikat samt Maria på Aktie-ansvar 
använder bland annat korta bostadsobligationer och investment grade-obligationer. 
Likheten mellan dessa placeringar är att alla har en hög kreditvärdighet och brukar 
därför vara lättare att sälja. Jonas på Alfred Berg förklarar varför han använder 
säkerställda obligationer för att hantera likviditetsrisken:  
 
“När det gäller den här likviditeten eller volatiliteten så väljer vi att ha en andel i alla 
våra fonder i väldigt likvida papper. Framförallt covered-bonds… Kassa är så 
fruktansvärt dyrt idag. För precis som företag så möter vi negativ avkastning om vi har 
kassa och det är inte så bra för våra investerare. Det är klart att vi måste ha lite kassa. 
Men vi väljer snarare att ha det i väldigt likvida fixed income-instrument, som i Sverige 
är covered-bonds. Blir vi väldigt oroliga så drar vi upp den andelen och ligger mer i 
det. För då kan vi möta eventuella utflöden som gör att vi kan minimera likviditetsrisken 
i fonden.” 
 
Förvaltare BB diskuterar också följden av att ha kapital i kassan för att hantera 
likviditetsproblematiken. Förvaltaren BB förklarar att de, till skillnad från andra aktörer, 
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har uppemot 10 % i kassa för att bemöta eventuella utflöden. Men enligt BB 
kompenserar de utebliven avkastning från kassan med hjälp av att bland annat sälja 
kreditderivat. Fondernas mandat skiljer sig brett och att detta kan resultera i att vissa 
förvaltare inte har möjlighet att investera i alla typer av räntebärande instrument, som 
exempelvis kreditderivat.  
 
En annan metod för att hantera risken med likviditet är att förvaltarna, som exempelvis 
Stefan på Pareto, AA, samt Fabian och Henrik på Simplicity, belyser vikten av att 
handla med flera motparter samt ha en god relation med dessa. Förvaltare AA förklarar 
att de således tenderar att ha fler motparter än vad förvaltare på aktiefonder har och 
menar att på aktiemarknaden kan förvaltare få tillgång till nästintill alla aktier via ett 
fåtal motparter.  
 
Daniel på Cicero, Gustav på Coeli samt Karin på Lannebo förklarar att de bland annat 
bemöter likviditetsrisken med hjälp av att anpassa det investerade beloppet i en ny 
företagsobligation efter vad den förväntade likviditeten är. Karin på Lannebo förklarar 
denna metod på följande sätt:  
 
“Vi försöker hålla ner det, inte för stora positioner i fonderna av de papperna som vi 
vet är ganska illikvida… Det får inte bli för stora uttag ur fonden för att jag ska behöva 
sälja dom. Utan de ska kunna ligga där under hela löptiden egentligen.” 
 
Gustav på Coeli förklarar att det är extra relevant att vara vaksam då det bara är en 
fondkommissionär som varit med som arrangör av en emission. Detta på grund av att en 
fondkommissionär vanligtvis saknar den balansräkning som krävs för att stödja 
andrahandsmarknaden. Flera förvaltare har påtalat att likviditeten på en emission kan 
bero på vilken valuta den sker i. Generellt tenderar valutor som exempelvis Euro och 
Dollar att ha en bättre likviditet än vad den svenska kronan har.  
 
Att likviditeten på den svenska företagsobligationsmarknaden kan upplevas som 
problematisk är något i princip alla respondenter är ense om. Även om Stefan på Pareto 
förvaltar en fond med global inriktning är han den enda som förklarar att han brukar, så 
länge det inte missgynnar fondandelsägare, vara med och förse marknaden med 
likviditet. Detta gör han genom att handla mindre poster i bolag med sämre likviditet 
och argumenterar att han hoppas på att bli återgäldad i det längre perspektivet. Pareto är 
också med i en kommitté med ett par aktörer i norden med syfte att handeln ska ske 
direkt mellan fonder och därför inte vara beroende av att handla via bankerna. Om det 
kommer att generera en ökad likviditet vet inte Stefan, men på grund av projektets låga 
kostnad är det värt ett försök. 
 
Som nämnt i avsnitt 6.2 har både Sean på Granit och Karin på Lannebo en gräns vars 
storlek fonden inte får överstiga. Detta med anledning av de problem med likviditet som 
de tror kan uppstå vid en viss storleksgräns, som för deras fonder är vid cirka fyra 
miljarder kronor. Även andra förvaltare, som exempelvis Lars på Spiltan och förvaltare 
BB, berättar att det kan komma till en punkt där fonderna blir för stora och kan uppleva 
problem med likviditeten. Tillsammans med resterande intervjuade förvaltare saknar 
resterande fonder officiella riktlinjer för en storleksgräns och många menar att en 
eventuell begränsning får utvärderas vid ett senare tillfälle eftersom att de just nu inte 
ser storleken som något problem. 
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6.9 Förändring i riskhantering samt fondens påverkan av dess policy 
Vid frågan om fondförvaltarna hade velat hantera riskerna annorlunda än vad de gör 
idag är det cirka 85 % som inte vill förändra något i deras riskhantering. Några 
argument för det är bland annat från Sean på Granit som menar att han har möjlighet att 
arbeta på precis samma sätt som han gjort de senaste 20 år och har således alla mandat 
att förändra sin strategi ifall han önskar. Denna frihet gällande riktlinjer och mandat 
instämmer några andra förvaltare i. Bland annat förklarar Lars på Spiltan hur en 
förändring i riskhantering fungerar med följande citat: 
 
“Jag tycker vi har bra kontroll, vi gör saker och ting proaktivt. Vi har inte tvingats till 
några förändringar beroende på att marknaden har utvecklats utan vi har gjort det utav 
egna val och det är alltid skönare.” 
 
Tre förvaltare beskriver att de till viss del önskar ett bredare mandat och syftar då till en 
utökad möjlighet för derivathandel. Samtidigt menar dessa tre förvaltare att fondens 
storlek och inriktning har inverkan på vilka finansiella instrument som är lämpliga för 
fonden.   
 
På frågan om hur fondens instruktioner och policys påverkar riskhanteringen är det 
generella svaret att mandaten i fonden har ett tydligt syfte och att de ger riktlinjer till 
vad förvaltarna ska förhålla sig kring och inom. Viss negativitet kan fondens mandat ge 
ifall riktlinjerna anses vara alltför snäva och att förvaltaren exempelvis går miste om 
finansiella instrument som skulle kunna förbättra riskarbetet i fonden. Henrik på 
Simplicity förklarar med följande citat hur han anser att fondens mandat positivt 
påverkar deras arbete med risk:  
 
“I och med att vi själva jobbar med risk ser vi våra placeringsmandat och de 
avgränsningar som följer av dem som något positivt, som bidrar till att förbättra vår 
förvaltning. Vi har aldrig haft några bekymmer med regelverk.” 

6.10 Lärdomar från tidigare erfarenheter inom 
företagsobligationsmarknaden 
Den främsta lärdomen som förvaltarna tagit med sig från deras arbetslivserfarenhet med 
företagsobligationer är hur snabbt likviditeten kan förändras. Åtta av tolv förvaltare 
önskar att de var mer medvetna om hur varierande likviditeten på den nordiska 
företagsobligationsmarknaden är, speciellt i bolag med sämre kreditvärdighet. Från 
förvaltarnas perspektiv visar det sig att lärdomar med likviditetsproblematiken är något 
som de lärt sig hantera under årens gång och att det är svårt att veta hur 
företagsobligationsmarknaden fungerar innan de var anställda som förvaltare. Karin på 
Lannebo förklarar vilka lärdomar hon erhållit:  
 
“Ja, likviditetsrisk, det skulle vara jättebra om man kunde mer om innan man började. 
Men det lär man sig under tiden… Företagsobligationer, det är ju ändå skilt från aktier 
för att det är så mindre genomlyst på något sätt. Det är mer upp till en själv att lära 
sig.” 
 
Maria på Aktie-Ansvar utvecklar likviditetsproblematiken och att förvaltare kan dra 
lärdom av tidigare händelser på exempelvis den norska marknaden. Maria jämför den 
höga koncentration som finns i Norge bland oljesektorn med den situation som är i 
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Sverige idag gällande bank- och fastighetsrelaterade obligationer. Därefter har hon 
följande citat:  
 
“Det kan bli lite som shipping och oil and gas i Norge som hänger ihop med varandra. I 
Sverige hänger fastighetsbolagen och bankerna ihop och dom är delvis utsatta för 
samma risker. Man kan säga att detta i sig innebär en systemrisk. Därtill ligger det 
mycket bank- och fastighetsrelaterade obligationer i företagsobligationsfonder. Börjar 
fonderna gå sämre vill kanske kunderna plocka ut sina pengar. Då måste fonderna sälja 
innehav inom bank och fastighet men också kanske innehav i andra sektorer. Det skulle 
då potentiellt kunna bli stora prisförändringar på grund av att likviditeten är låg och i 
värsta fall går vissa papper inte att sälja alls.” 
 
Sean på Granit och Gustav på Coeli nämner båda risken med att förvaltare i Sverige 
tänker för likartat och att det således är viktigt att våga gå emot strömmen. Gustav på 
Coeli förklarar i och med att förvaltare i svenska företagsobligationsfonder träffar 
samma bolag, går på samma möten och åker samma hiss drar många förvaltare samma 
slutsatser, vilket kan vara problematiskt. Daniel på Cicero förklarar även vikten av att 
samtidigt inte tro att ens egna synsätt är det enda korrekta, utan att som förvaltare bör 
man vara öppen för nya idéer och tankar. 
 
Sean på Granit med tidigare erfarenhet som ansvarig för kreditderivat på Bank of 
America, Jefferies och Deutsche Bank, bland annat under finanskrisen 2008-2009, har 
ett väldigt talande citat om vad förvaltare bör ha i åtanke:  
 
“Vara mer rädd” 
 
Med detta citat menar Sean att riktiga lärdomar erhåller man enbart efter något riktigt 
dåligt har inträffat. Han menar att det är mycket psykologiska faktorer som spelar in och 
bara för att andra förvaltare agerar på ett visst sätt betyder inte det att det är rätt, utan 
möjligtvis motsatsen.   
 
Likt Sean på Granit diskuterar även Fabian på Simplicity och Stefan på Pareto hur 
psykologiska faktorer har en inverkan på förvaltarna. Såväl Fabian och Stefan berättar 
om vikten av att våga sälja innehav som inte presterat som önskat. Stefan på Pareto 
menar att det är viktigt att ha förmågan att våga sälja av innehav som inte presterar. 
Exempelvis ifall en företagsobligation handlas långt under par tenderar många 
investerare att inte vilja sälja av innehavet. Denna psykologiska spärr måste en 
förvaltare lyckas bryta ner för att kunna lyckas på marknaden. Stefan förklarar det på 
detta sätt: 
 
“Nu har den fallit tio, så nu kan jag lika gärna sitta kvar. Den psykologiska spärren, det 
går tillbaka till att ta ett beslut utifrån den miljö du sitter i, den sekunden. Inte att du 
köpte någonting på par (det vill säga 100) och ligger på 90. Jag ska ju ha tillbaka 
pengarna och kan inte sälja här. Den psykologiska spärren är oerhört viktigt att 
övervinna. Jag kämpar med den hela tiden, det har jag alltid gjort… Att ta en förlust vid 
rätt tillfälle, det är nyckeln.” 
 
Utöver dessa lärdomar förklarar Lars på Spiltan att riskspridning faktiskt är en väl 
fungerande metod för att hantera risker. Förvaltare AA beskriver hur den bristande 
transparensen som finns på företagsobligationsmarknaden förvånade förvaltaren i fråga, 
speciellt till skillnad från den relativt sett transparenta aktiemarknaden. Förvaltare BB 
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tydliggör att en viktig erfarenhet hen erhållit är förmågan att hantera storleken på 
positioner och därför undgå risken att ett innehav antingen blir en större/mindre under- 
eller övervikt än avsett.  

6.11 Förvaltarnas ställning gällande risk enligt den kumulativa 
prospektteorin 
Två frågor ställdes gällande huruvida förvaltarna följer den kumulativa värdefunktionen 
eller inte. Frågorna är utformade i enlighet med Kahneman och Tversky (1979, s. 278), 
med en förändring gällande storleken på siffrorna. Den ena frågan täcker valmöjligheter 
där båda alternativen innefattar vinster, medan den andra frågan har som syfte att 
besvara samma scenario, med skillnaden att den täcker två valmöjligheter som 
innefattar förluster.   
 
Svaren från dessa två frågor återfinns i nedanstående tabell, det vill säga tabell 4.  
 

Företag Fråga 13 Fråga 14 

Maria Ljungqvist B A 

Fabian Dahl B B 

Henrik Tingstorp B B 

Daniel Harlid B B 

BB B B 

Gustav Fransson B B 

AA B B 

Karin Haraldsson B A 

Stefan Ericson Riskavert Riskavert 

Lars Lönnquist B B 

Sean George A B 

Jonas Ranneby A B 

Tabell 4. Svar på fråga 13 och 14 
 
Tabellen visar att de intervjuade förvaltarna tenderar att diversifiera sina möjligheter för 
vinster och att majoriteten, det vill säga nio personer, väljer alternativ B. Alternativ B 
innefattar 25 % sannolikhet att vinna 4 000 000 kr samt 25 % sannolikhet att vinna 2 
000 000. Därav föredrar bara två av förvaltarna motsatsen, det vill säga alternativ A. 
Således exkluderar majoriteten alternativ A och möjligheten att erhålla en 25 %-ig 
sannolikhet att vinna 6 000 000 kr.  
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Resultaten som erhölls från den andra frågan, det vill säga frågeformuleringen 
innehållandes förluster, är ett utfall helt likartat med den första frågan. Nio av de 
svarande väljer alternativ B och sprider hellre sina risker på två utfall, vilka utfallen 
tillsammans kan summeras till en total sannolikhet på 50 % för förlust. Två av 
respondenterna väljer således det motsatta alternativet, det vill säga alternativ A. 
 
Stefan på Pareto väljer att inte besvara frågan. Däremot väljer han att istället definiera 
sig som en riskavert person, såväl i privata- och professionella sammanhang. Han 
utvecklar sitt resonemang och tillägger att vid liknande situationer tenderar han att 
fokuserar mer på nedsidan än uppsidan. Han säger enligt det följande: 
 
“Jag är mer riskavert och tittar mer på nedsidan.” 
 
Förvaltare BB resonerar i likhet med Stefan och menar att hen tror att förvaltare är mer 
villig att ta risk på uppsidan jämfört på nedsidan. Dock väljer förvaltare BB att besvara 
båda frågorna med alternativ B, detta på grund av att förvaltaren vill diversifiera sig 
såväl mot förluster och vinster.  
 
Dessa två frågor var för ett fåtal av förvaltarna svåra att besvara då båda alternativen 
överstiger fondernas riskvilja. Den övergripande argumentationen som fördes från 
förvaltare som valde alternativ B, oavsett fråga, var att riskdiversifiering ligger till stor 
grund för beslutet.  
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7. Analys  
Kapitlet ämnar analysera och granska empirin framtagna från de tolv respondenterna. 
Analysen kommer att redogöras i enlighet med avsnitt 5.7 och därför inte med samma 
upplägg som i empirin. Anledningen för detta val beror på att analysen blir mer 
sammanhängande genom att presentera den i enlighet med avsnitt 5.7. Vidare har 
kapitlet som syfte att sammanföra den teoretiska referensramen, tidigare presenterats i 
kapitel tre, med empirin, tidigare presenterats i kapitel sex. Avsnittet har som avsikt att 
analysera materialet med beaktning till studiens syfte. Studien har som tidigare nämnt 
som avsikt att söka efter en djupare och mer ingående förståelse huruvida den 
kumulativa prospektteorin är applicerbar på förvaltare på svenska 
företagsobligationsfonder och hur de hanterar risker. 

7.1 Den kumulativa prospektteorins värdefunktion 
I tabell 5 betyder alternativ A, både gällande vinster och förluster, att förvaltarna präglas 
av ett risksökande beteende. Alternativ B står för motsatsen, det vill säga ett beslut som 
är i enlighet med ett riskavert beteende. Den nedanstående tabellen, tabell 5, är en 
sammanställning av svaren från avsnitt 6.11. 
  
 

Fråga Alternativ A Alternativ B 

Vinster 2 9 

Förluster 2 9 

Tabell 5. Sammanställning av tabell 4 
 
Enligt Kahneman och Tversky (1992, s. 316) betyder den kumulativa värdefunktionen 
att individer är risksökande vid förluster och riskaverta för vinster. Enligt det 
ovanstående teoretiska antagandet bör förvaltarna, ifall de ska följa den kumulativa 
värdefunktionen, besvarat frågeställningen innefattande vinster med alternativ B och 
alternativ A på frågeställningen innehållande förluster. Således tenderar empirin 
gällande vinster att stämma överens med teorin, det vill säga att individer är riskaverta 
vid vinster. Enligt tidigare forskning, i detta fall Abdellaoui et al. (2013), Kliger och 
Levy (2009), Gurevich et al. (2009) och Abdellaoui (2000), visar dessa studier ett 
signifikant riskavert beteende gällande vinster - något som vår studie tenderar att stödja.  
 
Enligt teorin bör majoriteten av fondförvaltarna besvarat frågeställningen innefattande 
förluster med alternativ A och att de bör agera risksökande vid situationer innehållande 
förlust. Empirin ger således indikationer på det motsatta förhållandet och att 
fondförvaltarna snarare agerar riskavert, även vid förluster. Detta går därför emot den 
tidigare nämnda forskningen, det vill säga Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy 
(2009), Gurevich et al. (2009), Abdellaoui (2000) och således även den kumulativa 
prospektteorin. I och med att vår studie ger indikationer på att förvaltarna agerar 
riskavert mot såväl vinster och förluster, tenderar detta att stämma överens med den 
förväntade nyttoteorin. Den förväntade nyttoteorin visar på att individer ska agera 
riskavert, oavsett ifall situationen innehåller vinster eller förluster (Kahneman & 
Tversky, 1979, s. 263-264).  
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Till skillnad från de nyligt nämnda studierna är vår uppfattning att de fondförvaltare 
som vi intervjuat inte uppvisar tecken på att de förminskar betydelsen av förluster utan 
snarare agerar riskavert mot sådana situationer. Stefan på Pareto är ett exempel på att 
nedsidan, det vill säga en eventuell förlust, är minst lika betydelsefull som uppsidan och 
förklarar det med följande citat: 
 
“Jag är mer riskavert och tittar mer på nedsidan” 
 
I övrigt valde Stefan på Pareto att besvara dessa frågor utan att välja någon utav 
alternativen. Istället väljer han att förklara att han generellt, både professionellt och 
privat, beter sig mer riskavert än risksökande. Detta implicerar att även Stefan följer den 
kumulativa prospektteorin när det kommer till vinster men att han, liksom merparten av 
respondenterna, inte följer den kumulativa prospektteorin gällande förluster.  
 
Att majoriteten av fondförvaltarna tenderar att vara riskaverta, oavsett vinst eller förlust, 
tror vi kan kopplas samman med fondernas respektive riskklass. I och med att det enbart 
är förvaltare AA som ansvarar en fond klassificerad med riskklass fyra och resterande 
förvaltar en fond inom lägre riskklasser är i princip alla fonder inom segmentet för låg 
risk. Det faktum att fondförvaltarna var ombedda att besvara dessa två frågor utifrån 
fondens perspektiv och inte ett privatekonomiskt synsätt är en möjlig förklaring till att 
förvaltarna till stor del valde det riskaverta alternativet. Detta för att på så sätt hålla nere 
risken på en nivå som är acceptabel för deras fond.  
 
Utifrån den erhållna empirin kan inte vi utläsa några tendenser att förvaltarnas svar kan 
kopplas till deras respektive fondstorlek, även om det kan anses vara en rimlig 
förklaringsvariabel i och med att en förlust på exempelvis 6 000 000 kronor har olika 
verkan på olika fonder.  
 
Gustav på Coeli uttrycker risken med att förvaltare tänker alltför lika och exemplifierar 
detta genom att förvaltarna träffar samma bolag, åker samma hiss och så vidare. Den 
höga koncentrationen av exempelvis fastighetsbolag på den svenska marknaden ger 
indikationer att fonder tvingas agera relativt likartat. Vår uppfattning är att det 
riskaverta beteende som uppvisas hos fondförvaltarna inte bara beror på fondernas låga 
riskklasser utan kan likväl bero på risken att fonden ska underprestera jämfört med både 
konkurrenter och jämförelseindex. En underprestation skulle kunna innebära utflöden ur 
fonden och lägre intäkter till bolaget som tillhandahåller fonden i fråga. Således är vår 
uppfattning att förvaltarnas riskaverta beteende tas i uttryck genom att de väljer att följa 
strömmen och därför väljer att handla samma företagsobligationer som alla andra. 
Problemet med den svenska marknaden är att förvaltare inom 
företagsobligationsmarknaden inte har något större utbud och därför måste investera i 
samma innehav.  
 
Sammanfattningsvis menar Kahneman och Tverskys (1979, s. 278) att värdefunktion är 
utformad så att den är konkav för vinster och konvex för förluster. Vad Kahneman och 
Tversky (1992, s. 297-298) menar är att individer är irrationella i sitt beslutstagande 
under risk. Vår empiri ger tendenser att värdefunktionen är konkav för både vinster och 
förluster. Detta betyder för vår del att förvaltare tenderar att vara riskavert gällande både 
vinster och förluster. 
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7.2 Hantering av de fyra riskerna 
Avsnitt 7.2 behandlar frågan som ställdes med avsikt att utreda hur de fyra riskerna, det 
vill säga kredit-, ränte-, inflations- samt likviditetsrisk, hanteras individuellt. Därefter 
kommer det att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. I och med att 
majoriteten av förvaltarna menade att inflations- och ränterisken är till hög grad 
sammankopplade kommer dessa två att, precis som i empirin, diskuteras under samma 
rubrik. 

7.2.1 Hantering av likviditetsrisk 

Tre förvaltare ansåg att likviditetsrisken var den mest märkbara risken och fem 
förvaltare ansåg att det var den näst mest påtagliga risken. Åtta av tolv förvaltare önskar 
att de var mer medvetna om likviditetsrisken när de började arbeta som förvaltare. 
Således anser vi att förvaltarnas uppfattning gällande likviditeten på den svenska 
företagsobligationsmarknaden överensstämmer med Finansinspektionens rapport från 
2017 (s. 12), som bevisar den bristande likviditeten. Även om flest antal förvaltare 
ansåg att kreditrisk var den mest betydande faktorn gällande risk, valde de flesta 
förvaltare att spendera mer tid på att diskutera problematiken med den bristande 
likviditeten som kan uppstå. 
 
Däremot har endast två fonder en uttalad förmögenhet som fonden inte får överstiga, 
vilket är en metod för att hantera likviditeten. I och med att det är dyrt för fonder att 
hålla en stor kassa tvingar det förvaltare att köpa lättsålda räntebärande instrument med 
hög kreditvärdighet. Dessa instrument, som exempelvis säkerställda- eller korta 
bostadsobligationer, används därför för att hantera de in- och utflöden som kan uppstå i 
fonden och således även likviditeten. Även om förvaltarna tenderar att vara väl 
medvetna om likviditetsrisken och att de anser sig hantera likviditeten i alla dess ramar 
som mandat tillåter är hanteringen enligt oss relativt begränsad och svår att kontrollera 
för utomstående. En generell åsikt från förvaltarna är att erfarenhet av handel med 
företagsobligationer är det viktigaste verktyget för att kunna hantera problematiken med 
illikvida företagsobligationer, vilket för en utomstående granskare kan upplevas som 
relativt godtyckligt. Ifall förvaltarna använder samma typ av lättsålda räntebärande 
instrument för att hantera likviditeten, tror vi, att det kan vara ett problem i sig. Detta 
eftersom att eventuella utflöden i fonderna skulle resultera i att alla förvaltare skulle 
vilja sälja av samma innehav och att det skulle finnas få köpare. 
 
Problemet med illikvida företagsobligationer förvärras i och med den höga 
koncentrationen på den svenska marknaden av exempelvis fastighets- och 
bankobligationer, något som främst drabbar fonder med svensk eller nordisk inriktning. 
Som Sean på Granit berättar är den svenska marknaden för företagsobligationer 
koncentrerad och består till cirka 50 % av företagsobligationer emitterade av 
fastighetsbolag. Sean på Granit beskriver med följande citat varför han tycker att den 
svenska marknaden för fastighetsobligationer är felprisad:  
 
“Vi har fastighetsobligationerna som handlar på runt 1,5 %, de sista som kom ut. Den 
femåriga statsobligationen som kom ut i USA är på 2 %. Jag är inte matematiker på 
något sätt, men den matten kan jag faktiskt göra.” 
 
Denna höga koncentration av fastighetsbolag som finns på den svenska marknaden kan 
komma att utlösa ett likviditetsproblem ifall dessa bolag skulle börja prestera sämre. Det 
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bristande utbudet som Lars på Spiltan och flera andra förvaltare förtäljer tvingar 
företagsobligationsfonderna att vara exponerad mot exempelvis fastighetsobligationer. 
Vi tolkar det som att förvaltarna till viss del undervärderar den problematik som kan 
uppstå när alla på marknaden vill sälja samma företagsobligation. Speciellt i åtanke till 
att förvaltarna, oavsett anledning, fortsätter investera i företagsobligationer emitterade 
av fastighetsbolag även fast alla förvaltare verkar medvetna om de medföljande 
riskerna. Dessutom har bankernas kapitalkrav blivit hårdare och kan därför inte längre 
hjälpa fonderna med likviditeten i samma utsträckning som innan Basel-regleringarna. 
Att många av de intervjuade fondförvaltarna inte bemöter likviditetsrisken i samma 
utsträckning som de uppskattar den, kan detta således kopplas samman med det resultat 
som Kahneman och Tverskys (1992) upptäckte med hjälp av deras beslutsviktsfunktion.  
 
Den kumulativa beslutsviktsfunktionen visar att individer tenderar att övervärdera låga 
sannolikheter samt undervärdera höga sannolikheter, både för vinster och förluster och 
därför agerar individer irrationellt (Kahneman & Tversky, 1992, s. 312-313). Teorin 
appliceras med hjälp av Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), Gurevich et 
al. (2009) och Abdellaoui (2000), vilka alla ger ett kvantitativt stöd för den kumulativa 
prospektteorins beslutsviktsfunktion är applicerbar på investerare och fondförvaltare. 
Gällande hanteringen av likviditetsrisk, anser vi, att den erhållna empirin i denna studie 
stämmer överens med Kahneman och Tverskys (1992) beslutsviktsfunktion. Bland 
annat på grund av att även om de enligt rangordningen ansåg att kreditrisken var mer 
betydande än likviditetsrisken valde förvaltarna att lägga mer fokus på att förklara 
problematiken med den bristande likviditeten. Detta tolkar vi som att förvaltarna till viss 
del undervärderar likviditetsrisken i förhållande till den objektiva sannolikheten.  
 
Tecken på att likviditeten är ett problem är bland annat från Finansinspektionens rapport 
(2017, s. 12), vilka menar att marknaden för företagsobligationer, och nästintill hela den 
svenska obligationsmarknaden, är illikvid. Ytterligare tecken är att förvaltarna fortsätter 
att till stor del investera i fastighetsobligationer även om de är medvetna om de 
medföljande riskerna. Dessutom förvärrar bankernas ökade kapitalkrav likviditeten på 
den svenska företagsobligationsmarknaden. Även om förvaltarna hanterar 
likviditetsrisken med alla möjliga medel kan det tolkas som problematiskt att 
förvaltarna i slutändan måste till stor del förlita sig på erfarenhet. Även om erfarenhet i 
många fall är ovärderligt, anser vi, att alla individer kan begå misstag, speciellt vid 
beslutstagande under risk. Att andelsägarna tvingas att förlita sig på förvaltarens 
förmåga att bedöma likviditeten i en viss företagsobligation anser vi som bräckligt. 
Detta betyder således att fondförvaltarna, möjligtvis på grund av det bristande utbudet 
av företagsobligationer, undervärderar likviditetsrisken i förhållande till den objektiva 
sannolikheten. 

7.2.2 Hantering av ränte- och inflationsrisk 

Förvaltarna tenderar att koppla samman ränte- och inflationsrisk, och precis som i 
empirin, kommer diskussionen av dessa två risker ske i samma avsnitt. Förvaltarna gav 
ett generellt intryck att inflationsrisken är så pass sammankopplad med räntan, vilket 
resulterar att inga särskilda åtgärder används för att bemöta denna risk. Bemöter fonden 
ränterisken ter det sig relativt naturligt att inflationsrisken också bemöts. Bara två 
förvaltare benämnde, som tidigare nämnt, att ränterisk är den mest påtagliga risken. 
Däremot uttrycker varken dessa två förvaltare eller merparten av respondenterna någon 
större oro gällande såväl ränte- och inflationsrisken.  
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Alla förvaltare utom förvaltare BB använder sig av företagsobligationer med rörlig ränta 
för att hantera ränterisken. Genom användandet av företagsobligationer med rörlig ränta 
beskriver förvaltarna att de känner ett lugn över deras hantering av ränterisken. 
Kahneman och Tversky (1992) beskriver att beslutsviktsfunktionen innefattar 
möjligheten att individer undervärderar höga sannolikheter. Dessutom förklarar 
Kahneman och Tversky (1992, s. 313) att individer har benägenhet att över- eller 
undervärdera utfall innehållande vinster eller förluster till viss del annorlunda. Gurevich 
et al. (2009, s. 1225) samt Abdellaoui et al. (2013) visar båda stöd för den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen, men ger ett kvantitativt resultat som är mindre avvikande än 
Kahneman och Tversky (1992). Stefan på Pareto menar att andra förvaltare till viss del 
tar ett icke-beslut genom att bara investera i företagsobligationer med rörlig ränta: 
 
“Jag kombinerar. Jag köper floaters (FRN) idag. Så jag säger inte att jag är emot 
floaters, men jag är emot konceptet att man säger att man inte tar någon risk 
överhuvudtaget. Ungefär som att det är underförstått att alla andra tar risk då”. 
 
Kontentan av detta mynnar således ut i att förvaltare kan gå miste om avkastning genom 
att investera i FRN-lån vid scenarion då den underliggande räntan inte stiger. 
Sannolikheten för att räntan ska stiga inom de nästkommande åren är förvisso hög 
(Riksbanken, 2016b, s. 5). Men i och med att förvaltarna främst köper 
företagsobligationer med rörlig ränta och har gjort det under en längre period kan detta 
tolkas som att de flesta förvaltarna övervärderar en redan hög sannolikhet. Ovanstående 
antagande influeras av exempelvis företagsobligationens löptid samt fondens strategi. 
Vi anser att det kan vara förståeligt att en förvaltare idag exempelvis köper en femårig 
företagsobligation med rörlig ränta. Men beroende på fondens strategi kan det ibland 
vara ett bättre beslut att köpa en företagsobligation med fast ränta. Således kan 
hanteringen av ränterisken uppfattas som att det går emot den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen eftersom att förvaltarna ständigt har en benägenhet att 
övervärdera ränterisken och därför främst köpa företagsobligationer med rörlig ränta. 

7.2.3 Hantering av kreditrisk 

Att ett bolag med låg kreditvärdighet, som exempelvis inom segmentet för high yield, 
går i konkurs är inte sällsynt. Men även emittenter med bra kreditbetyg kan gå i 
konkurs, även om sannolikheten är lägre (Bodie et al., 2014, s. 468-469). Kreditrisken 
är beroende av emittentens kreditbetyg, vilket betyder att high yield-bolag har en högre 
kreditrisk än vad bolag inom investment grade-segmentet har. Samtidigt förklarar 
förvaltare som exempelvis Sean på Granit att det finns ett pris för allt, oavsett bolag. 
 
Att diversifiera, göra gedigna bolagsanalyser, träffa emittenten, titta på nyckeltal eller 
granska rapporter är bara ett urval av de metoder som förvaltarna använder för att 
hantera kreditrisken. Kreditrisken är, enligt dess rangordning, en påtaglig risk - främst 
för fonder innehållande en större andel high yield.  
 
Ingen förvaltare berättar att de varit investerade i en emittent som gått i konkurs, även 
om exempelvis Karin på Lannebo berättar att några av hennes tidigare kollegor fått 
erfara en sådan situation. Vissa förvaltare, som till exempel Maria på Aktie-Ansvar och 
Gustav på Coeli, beskriver att de tagit lärdom av den norska marknaden. En marknad 
som tidigare har haft stora problem med bolag som presterat dåligt på grund av 
exempelvis oljepriset. Även tidigare kriser, såsom finanskrisen 2008-2009, har gett 
förvaltare en insikt i hur snabbt avgörande faktorer kan förändras - speciellt i bolag med 
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sämre kreditvärdighet. Dessa insikter och lärdomar tenderar att ha påverkat förvaltarna 
mot någon form av riskaversion gällande förluster. Sean på Granit ger det generella 
rådet att förvaltare bör vara med rädda. Gustav på Coeli beskriver hur han tagit lärdom 
av att inte investera i bolag vars verksamhet exempelvis baseras helt på huruvida ett 
oljefält går att sälja eller inte. Denna riskaversion präglar hur förvaltarna hanterar 
kreditrisk. Vissa förvaltare anser till och med att större delen av deras jobb går ut på att 
utvärdera bolags kreditrisk. Många förvaltare verkar på grund av tidigare lärdomar fått 
en förändrad referenspunkt gällande hur de ser på risk, exempelvis via erfarenheter från 
finanskrisen 2008-2009 och den norska oljemarknaden.  
 
Denna riskaversion och rädsla för att köpa bolag som tvingas ställa in sina betalningar 
eller gå i konkurs kan kopplas samman med värdefunktionen av Kahneman och Tversky 
(1992). Teorin har tidigare visat ett empiriskt stöd för att individer tenderar att agera 
risksökande vid prospekt innehållande förluster. Däremot kan den riskaversion som de 
flesta fondförvaltarna uppvisar, i och med dess lärdomar gällande kreditrisk, tolkas som 
att det går därför emot den kumulativa värdefunktionen när det gäller förluster. Dessa 
indikationer överensstämmer inte heller med det resultat som Abdellaoui et al. (2013), 
Kliger och Levy (2009), Gurevich et al. (2009) och Abdellaoui (2000) hittar. Att 
fondförvaltarna är riskaverta mot förluster stämmer överens med det resultat som 
återfinns i avsnitt 7.1 och således stärks denna tes om att fondförvaltarna är riskaverta 
även vid förluster.  
 
Kahneman och Tversky (1992) beskriver att beslutsviktsfunktionen innefattar 
möjligheten att individer övervärderar låga sannolikheter, vilket kan exemplifieras 
varför individer tenderar att köpa lotter. Sannolikheten för att en emittent ska gå i 
konkurs är låg, speciellt för investment grade-bolag (Bergin & Landeman, 2014, s. 85). 
Även fast ingen av förvaltarna berättar att de varit investerade i ett bolag som gått i 
konkurs lägger förvaltarna stor vikt och tid vid utvärdering av kreditrisk, som 
exempelvis uppdatering av nyckeltal eller samtal till leverantörer. Detta beteende, tolkar 
vi, överensstämmer med den kumulativa beslutsviktsfunktionen eftersom att förvaltarna 
övervärderar en låg sannolikhet, speciellt vid investeringar i investment grade-bolag. 
Samtidigt förstår vi vilken negativ inverkan en konkurs på ett innehav skulle ha på 
fondens resultat. Därför ter det sig naturligt att förvaltarna fokuserar extra mycket på 
utvärdering av kreditrisk.  

7.3 Fondförvaltares referenspunkt och psykologiska faktorer  
Referenspunkten har en generell inverkan hur fondförvaltarna hanterar risker. 
Kahneman och Tversky (1979, s. 277) beskriver i sin värdefunktion att varje enskild 
person har sin egna subjektiva referenspunkt som individen utgår ifrån, exempelvis 
leder det till att vad en person uppfattar som kallt kan en annan person uppleva som 
varmt. Referenspunkten kan påverkas både av nutida och dåtida händelser (Kahneman 
& Tversky, 1979, s. 277). Vid frågan om antalet års erfarenhet fick vi en uppfattning om 
förvaltarnas referenspunkt och hur den påverkats av lärdomar de fått uppleva under 
deras arbetsliv. Vår tolkning är att erfarenhet är en betydande faktor som påverkar 
referenspunkten, främst på grund av att vi fick ett generellt intryck att det krävs en 
gedigen erfarenhet för att kunna hantera alla de rörelser som företagsobligationer kan 
uppvisa under olika förhållanden. Det kan antas vara en självklarhet, men vår 
uppfattning är att exempelvis Lars på Spiltan, med 30 års erfarenhet, fått uppleva 
händelser och situationer som bör haft en stor inverkan på hans referenspunkt. 
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Andra faktorer som enligt oss tenderar att påverka förvaltarnas referenspunkt är, som 
tidigare nämnt, huruvida förvaltarna upplevt kraftiga nedgångar och därför fått en insikt 
i vilka konsekvenser nedgångar kan resultera i. Exempelvis arbetade Sean på Granit 
som ansvarig för kreditderivat på en investmentbank på Wall Street under finanskrisen 
2008-2009. Detta bör ha en inverkan på såväl hans arbetssätt men även hans 
referenspunkt bör vara förändrad av detta. Att Sean önskar att han varit mer rädd när 
han började i finansbranschen bör ligga till stor grund av de erfarenheter han fått 
uppleva under denna kris. 
 
Till sist är vår uppfattning att fondens mandat och policys också påverkar de olika 
fondförvaltarnas referenspunkt. Detta på grund av att alla förvaltare mer eller mindre 
måste hålla sig innanför specifika ramar och därför kan exempelvis inte en fond med 
riskklass två investera i för mycket företagsobligationer med alltför hög risk.  
 
Förståelsen om hur psykologiska faktorer påverkar förvaltningen var något som vissa 
förvaltare påtalade som viktigt.  
 
“Nu har den fallit tio, så nu kan jag lika gärna sitta kvar. Den psykologiska spärren, det 
går tillbaka till att ta ett beslut utifrån den miljö du sitter i, den sekunden. Inte att du 
köpte någonting på par (det vill säga 100) och ligger på 90. Jag ska ju ha tillbaka 
pengarna och kan inte sälja här. Den psykologiska spärren är oerhört viktigt att 
övervinna. Jag kämpar med den hela tiden, det har jag alltid gjort… Att ta en förlust vid 
rätt tillfälle, det är nyckeln.” 
 
Ovanstående citat kommer från Stefan på Pareto vid frågan om lärdomar han tagit med 
sig från all den erfarenhet han har. Psykologiska spärrar, bör enligt oss, ha en inverkan 
på förvaltarnas referenspunkt. Exempelvis kan en 1 % avkastning upplevas som neutralt 
för en förvaltare medan en annan förvaltare kan uppleva det som en vinst. Således kan 
referenspunkten se annorlunda ut beroende på hur väl individen exempelvis kan hantera 
psykologiska spärrar. Det är inte bara Stefan på Pareto som benämner att psykologiska 
faktorer har inverkan på förvaltningen, utan såväl Fabian på Simplicity och Sean på 
Granit nämner detta fenomen. 

7.4 Riskvilja hos fondförvaltarna 
Majoriteten av de intervjuade fondförvaltarna berättar att de anser att deras respektive 
fond är mer försiktiga än deras jämförelseindex. Denna försiktighet tar sig i uttryck med 
hjälp av olika tillvägagångssätt, exempelvis att förvaltare BB har större kassa och 
strävar efter ytterligare diversifiering eller att Daniel på Cicero investerar i bolag med 
generellt lite högre kreditvärdighet.  
 
Att åtta av tolv förvaltare benämner sig som mer försiktiga än genomsnittet uppfattar vi 
som intressant eftersom att studien saknade en specifik fråga om just detta. För att en 
jämvikt ska uppnås krävs det att det finns ungefär lika många fonder, vilka vi inte 
intervjuat, som tar högre risk än dess jämförelseindex. Vår genomförda undersökning 
saknar möjligheten att kvantitativt fastställa huruvida det är en slump eller till och med 
osannolikt att åtta av tolv respondenter anser sig vara mer försiktiga än dess 
jämförelseindex. Däremot är vår tolkning av ovanstående situation, bland annat på 
grund av avsaknaden av en direkt fråga täckande fondernas försiktighet, att förvaltarna 
antingen enbart tror sig vara mer försiktiga än genomsnittet eller medvetet försöker 
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måla upp en bild om att andelsägarnas pengar är tryggare hos dem än hos dess 
konkurrenter.  
 
Ifall majoriteten är mer försiktig betyder det att fondförvaltarna inte är 
nyttomaximerande, vilket i sin tur ger bevis på att de faktiskt inte agerar rationellt utan 
snarare irrationellt. Argumentationen för detta grundar sig i att förvaltarna inte alltid 
väljer företagsobligationer som kan generera den högsta avkastningen utan agerar desto 
mer efter en strävan av försiktighet och en mer riskjusterad avkastning. von Neumann 
och Morgenstern (1953, s. 8) förklarar att en rationell individ alltid bör välja det 
alternativ som maximerar dess nytta. Således stöds Kahneman och Tverskys (1992) 
antagande om att individer faktiskt är irrationella och att en individ inte nödvändigtvis 
väljer det alternativ som maximerar den monetära nyttan utan det finns andra aspekter 
att ta hänsyn till, som exempelvis att skydda andelsägarna. Detta överensstämmer med 
Kahneman och Tverskys (1979, s. 265-266) så kallade säkerhetseffekt, vilket betyder att 
en individ vanligtvis väljer säkra prospekt framför osäkra, även fast det senare 
alternativet skulle kunna skapa en högre nytta. 
 
Abdellaoui et al. (2013), Kliger och Levy (2009), Gurevich et al. (2009) och Abdellaoui 
(2000) visar alla att ett irrationellt beteende återfinns bland de investerare och förvaltare 
som de studerat. Kliger och Levy (2009, s. 345) förklarar att ett resultat som är i 
korrelation med den kumulativa beslutsviktsfunktionen betyder att individers subjektiva 
beslutsvikter inte tenderar att överensstämma med den objektiva sannolikheten för ett 
visst prospekt. Den framtagande empirin kan därför liknas med det resonemang som 
Kliger och Levy (2009) för, vilket betyder att majoriteten av förvaltarnas subjektiva 
inställning till risk skiljer sig från den objektiva inställningen till risk och därför beter 
sig irrationellt. 
 
Vår uppfattning är att denna försiktighet som majoriteten av fondförvaltarna beskriver 
kan vara influerad av de förväntningar som finns från andelsägarna och således även 
allmänheten. Den generella uppfattningen från förvaltarna är att det råder en bristande 
kunskap hos allmänheten gällande risker associerade till företagsobligationer och enligt 
Sean på Granit ser situationen ut enligt följande: 
 
“Alltså de har ingen jävla aning.... De flesta förstår inte att de kan förlora pengar i 
deras företagsobligationsfonder. Om du skulle gå ut och fråga tio personer så tror jag 
att nio skulle säga att de inte tror det. De tror att det är som pengar på banken och det 
är superfarligt när de tror det.” 
 
Vår tro är att den bristfälliga kunskap som finns hos allmänheten kan påverka 
fondförvaltarna och förändra deras subjektiva beslutsvikter till ett mer riskavert 
beteende. Den otillräckliga kunskap som finns hos allmänheten återfinns troligen till 
stor del också hos andelsägarna. Ponera en marknad som resulterar i att 
företagsobligationsfonder presterar sämre och att den bristande kunskapen som finns 
hos allmänheten leder till stora utflöden i fonderna. Eftersom att andelsägarna inte 
förväntar sig att förlora pengar i en sådan placering finns möjligheten att de säljer av 
sina innehav vid minsta nedgång. Utflöden kan, som tidigare nämnt, medföra 
likviditetsproblem för fonderna. Speciellt i fonder med stora innehav i 
företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, vilket därefter kan orsaka ännu större 
förluster för fonderna. Följaktligen är vår uppfattning att förvaltarna av 
företagsobligationsfonder anammar en generell försiktighet för att behålla andelsägarnas 
pengar i fonderna.  
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Än en gång kan kopplingar dras till det irrationella grundantagandet som den 
kumulativa prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1992, s. 297-298) använder sig av 
vid förklarandet av hur individer fattar beslut under risk. Ifall andelsägarna och 
allmänheten influerar fondförvaltarna att agera annorlunda kan vi inte med hjälp av 
exempelvis en hypotesprövning bevisa, men vår uppfattning är att de har en substantiell 
påverkan vilket inte är så konstigt med tanke på att det är andelsägarnas pengar 
förvaltarna hanterar. Som tidigare nämnt har Gustav på Coeli och Sean på Granit 
beskrivit fenomenet att förvaltare på den svenska företagsobligationsmarknaden 
influerar varandra i dess respektive förvaltning. Detta gör att förvaltarna till viss del, 
medvetet eller omedvetet, agerar utifrån påverkan från omvärlden. Enligt Fabozzi 
(2010, s. 513-514) är det lämpligt att fonderna tar hänsyn till investerarnas, och i detta 
fall andelsägarnas, önskemål. Följaktligen behöver det inte vara negativt att 
fondförvaltarna blir influerade av omvärlden, men det kan däremot resultera i 
att förvaltarens subjektiva inställning till risk förändras och således går isär från den 
objektiva och möjligtvis mer korrekta bedömningen av risk.  
 
I studierna genomförda av Abdellaoui et al. (2013, s. 426) Kliger och Levy (2009) och 
Gurevich et al. (2009) visar alla tre studier att deras respektive undersökningsobjekt 
tenderar att förhöja betydelsen av vinster och samtidigt bagatellisera vikten av förluster. 
Detta i jämförelse med den ursprungliga teorin, även om förlustaversion fortfarande 
existerar. Abdellaoui et al. (2013, s. 427) beskriver att en alternativ förklaring till varför 
professionella investerare inte uppvisar en hög grad av förlustaversion är på grund av att 
de arbetar efter en kompensationsmodell där lönen ökar ifall förvaltaren lyckas 
överprestera gentemot fondens jämförelseindex. 
 
Till skillnad från de nyligt nämnda studierna är vår uppfattning att de fondförvaltare 
som vi intervjuat, bland annat med hänvisning till de frågorna kopplade till 
värdefunktionen, inte uppvisar några tecken på att de förminskar betydelsen av förluster 
utan snarare agerar med försiktighet i situationer där förluster kan uppstå. I kontrast till 
Abdellaoui et al. (2013) upplever vi att fondförvaltarna tar beslut baserat på att 
andelsägarna ska känna trygghet snarare än att fonderna ska överprestera jämfört med 
dess jämförelseindex och därför eventuellt kunna öka förvaltarnas lön. Således är vår 
uppfattning att de förvaltare som vi intervjuat uppvisar en högre grad av förlustaversion 
jämfört med Abdellaoui et al. (2013, s. 426), Kliger och Levy (2009) och Gurevich et al. 
(2009). Därför ger vår empiri indikationer gällande förlustaversion som är bättre 
överensstämmande med det resultat som Kahneman och Tversky (1992, s. 303) 
presenterar. Det här betyder att fondförvaltare i Sverige, givet samma summa, tenderar 
att till högre grad påverkas mer av förluster än vad en vinst gör förvaltarna 
tillfredsställda.  

7.5 Fondernas utformning 
Cirka 85 % av respondenterna anser att fondens mandat, riktlinjer och policys är 
utformade i enlighet med vad förvaltarna önskar. Denna belåtenhet följs generellt upp 
med en argumentation som baserar sig på att förvaltarna har tillräckligt med frihet att 
handla alla de finansiella instrument, som exempelvis derivat, som krävs för att kunna 
bemöta de risker som är associerade med företagsobligationer. Majoriteten av 
förvaltarna anser att de exempelvis inte behöver ett ökat mandat för att kunna hantera 
riskerna på ett bättre sätt. Vår tolkning av detta är att det överensstämmer med att 
förvaltarna bland annat inte anser att det är någon större bubbla inom marknaden för 
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företagsobligationer, utan uppvisar istället en mer lugn attityd gällande den rådande 
marknadssituationen.  
 
Kliger och Levys studie (2009, s. 345) samt Gurevich et al. (2009, s. 1226) visar, i 
likhet med Kahneman och Tversky (1992, s. 316), att individer påverkas till högre grad 
av en värdeförändring i monetära mått snarare än den slutgiltiga förmögenheten. Enligt 
Kahneman och Tversky (1979, s. 274) är värdeförändringen kopplat till individens 
referenspunkt och att varje investering baseras på vinst och förlust. De fondförvaltare 
som vi intervjuat ger inget intryck av att de strävar efter att ha den största 
fondförmögenheten i Sverige. Istället har både Lannebo samt Granit uppsatt en övre 
gräns som fondförmögenheten inte får överstiga, Karin på Lannebo förklarar beslutet 
med följande citat:  
 
“Det är för att skydda andelsägarna, det finns ju fonder som är 12 miljarder men de 
måste ju köpa nästan allt som kommer ut och det är svårt att hålla koll på allt också, så 
att därför har vi ett tak”. 
 
Ovanstående citat kan tolkas som att fondernas främsta uppgift är att maximera den 
riskjusterade avkastningen för dess andelsägare. Således är det inte bara Karin på 
Lannebo och Sean på Granit som anser att andelsägarnas intressen är utav den främsta 
substansen, utan mer eller mindre alla respondenter intygar att andelsägarnas intressen 
är ett av de främsta målen med fonden. Fonderna strävar därför att årligen nå en positiv 
värdeförändring och förränta andelsägarnas pengar. Även om fondernas intjäning är 
beroende av fondens storlek är förvaltarna tvingade att, oavsett storleken på fonden, 
generera en positiv och monetär värdeförändring. Detta kan därför kopplas till det 
resultat som Kahneman och Tversky (1992, s. 316) erhöll, vilket bland annat är att 
individer påverkas till högre grad av en värdeförändring i monetära mått jämfört med 
den slutgiltiga förmögenheten. 
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8. Slutsats 
Med detta kapitel avses att presentera studiens slutsats utifrån vår valda 
problemformulering. Kapitlet kommer först redogöra för slutsatser gällande 
grundantaganden inom den kumulativa prospektteorin. Vidare kommer slutsatser 
härrörande den kumulativa prospektteorins två funktioner att redogöras. 
Problemformuleringen, presenterad i avsnitt 1.3, lyder enligt följande; “hur hanterar 
förvaltare av fonder, i förhållande till den kumulativa prospektteorin, de risker som 
finns med företagsobligationer?” 

8.1 Grundantaganden för den kumulativa prospektteorin 
Den generella slutsatsen om grundantaganden är att den kumulativa prospektteorin är 
applicerbar till hur förvaltare av företagsobligationsfonder hanterar medföljande risker, 
då förvaltare bland annat tenderar att agera med en allmän försiktighet.  
 
Den allmänna försiktigheten ger starka indikationer på att förvaltare hanterar riskerna 
till en så pass hög grad att förvaltarna frångår ett rationellt beteende. Detta på grund av 
att de inte alltid väljer investeringsalternativ som maximerar dess monetära nytta utan 
istället tar hänsyn till de risker som finns med företagsobligationer och därför försöker 
skydda fondens andelsägare. Att förvalta fonderna med denna försiktighet betyder 
istället att de agerar i linje med Kahneman och Tverskys (1992) antagande om att 
individer agerar irrationellt vid situationer där beslut ska fattas under risk.  
 
Att majoriteten av förvaltarna beskriver att deras fonder är mer försiktiga än dess 
jämförelseindex kan utläsas genom den gedigna investeringsprocess som sker innan 
fonden investerar i en ny företagsobligation. Vidare kan denna försiktighet också ta sig i 
uttryck genom att exempelvis Daniel på Cicero strävar efter att hitta bolag med högre 
kreditvärdighet eller att förvaltare BB vill hålla en större kassa än genomsnittet, även 
om kassan är exponerad mot en negativ ränta, vilket kan tolkas som ytterligare ett 
tecken på att ett irrationellt beteende återfinns hos förvaltarna. 
 
Anledningen till varför fondförvaltarna agerar efter denna allmänna försiktighet, tror vi, 
kan bero på att respondenterna generellt förvaltar fonder inom en låg riskklass och 
därför inte har utrymme för att investera i mer spekulativa värdepapper, som exempelvis 
aktiefonder. Vår uppfattning är också att den bristande, och nästintill obefintliga 
kunskapen, som återfinns hos allmänheten och andelsägarna gällande 
företagsobligationer gör att förvaltarna måste fatta beslut med ännu mer åtanke till 
försiktighet. 

8.2 Den kumulativa värdefunktionen 
Vår uppfattning är att förvaltarnas referenspunkt, i likhet med Kahneman och Tverskys 
(1992) resultat, skiljer sig mellan individer. Dessa differenser i placeringen av 
referenspunkten tror vi kan bero på tre faktorer; erfarenhet, stora prövningar samt 
psykologiska spärrar. Erfarenhet innebär att förvaltarna fått uppleva hur 
företagsobligationer agerar vid alla möjliga typer av skeenden. Stora prövningar kan 
exempelvis vara hur finanskrisen 2008-2009 påverkade förvaltarna. Psykologiska 
spärrar kan göra att förvaltare upplever olika situationer på olika sätt, exempelvis viljan 
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av förvaltare att behålla en företagsobligation som handlas långt under par på grund av 
att de är motvilliga för att realisera en förlust.  
 
I likhet med Kahneman och Tversky (1992) är vår uppfattning att förvaltarna är mer 
benägna att generera en positiv avkastning istället för att fonden bara ska växa i 
förmögenhet. Cirka 85 % av respondenterna anser att de inte vill förändra deras 
respektive fonds mandat, policy eller instruktioner. Enligt oss ger det starka indikationer 
på att alla fonder har de verktyg som krävs för att generera en hög avkastning, samtidigt 
som riskerna bemöts. 
 
Tio av tolv förvaltare tenderar, med hänvisning till de frågor som täckte den kumulativa 
värdefunktionen, att följa Kahneman och Tverskys (1992) värdefunktion gällande 
vinster. Det betyder att vi har starka indikationer att fondförvaltare av 
företagsobligationsfonder agerar riskavert vid situationer innehållande vinster.  
 
Gällande beslutsfattande av situationer innehållande förluster visar vår studie ett 
indicium på det motsatta förhållande jämfört med de teoretiska antagandena som både 
Kahneman och Tversky (1992) samt tidigare nämnda studier inom ämnet presenterar. 
Det betyder att förvaltarna agerar riskavert både vid vinster och förluster, vilket 
överensstämmer med den förväntade nyttoteorin. Än en gång tror vi att fondernas låga 
riskklass samt förväntningarna från allmänheten kan vara anledningar till att förvaltarna 
agerar riskavert i alla beslut som ska fattas under risk. 
 
Kreditrisk är den risk som flest respondenter ansåg vara mest påtaglig. Bland annat 
hanterar förvaltarna kreditrisken med hjälp av gedigna bolagsanalyser, träffa 
bolagsledningar och titta på ratinginstituten. Vår uppfattning är att förvaltarna agerar 
riskavert för att investera i emittenter som eventuellt kan gå i konkurs, då det skulle ha 
en betydande påverkan på fonden. Detta visar än en gång starka indikationer på att 
förvaltare är riskaverta gällande situationer som är kopplade till förluster.  

8.3 Den kumulativa beslutsviktsfunktionen 

Alla förvaltare utom BB använder sig av företagsobligationer med rörlig ränta för att 
hantera ränte- och inflationsrisken. Ifall räntan faktiskt stiger bör det anses vara ett bra 
beslut att investera i företagsobligationer med rörlig ränta jämfört med fast ränta, 
eftersom att kupongen då justeras efter räntan. Om räntan däremot inte stiger kan det 
vara bättre att investera i företagsobligationer med fast ränta. Sannolikheten för att 
räntan ska stiga inom de nästkommande åren är förvisso hög, men det frekventa och 
nästintill ständiga användandet av företagsobligationer med rörlig ränta ter sig som ett 
sämre alternativ varje gång räntan inte höjs. Vår tolkning av hanteringen av ränterisken 
är att förvaltarna ger starka indikationer på att de övervärderar en hög sannolikhet, 
vilket går emot den kumulativa beslutsviktsfunktionen. Förvaltarna ger överlag ett 
intryck att inflationsrisken är så pass sammankopplad med räntan att inga särskilda 
åtgärder används för att hantera denna risk.  
 
Samtidigt som tre förvaltare anser att likviditetsrisken är den mest påtagliga risken 
önskar åtta av tolv förvaltare att de var mer kunniga gällande likviditetsproblematiken 
när de började arbeta med företagsobligationer. Oavsett förvaltarnas respektive 
rangordning spenderade majoriteten av respondenterna mest fokus på att diskutera 
likviditetsrisken. Med dagens ränteläge är det kostsamt för fonder att hålla en stor kassa. 
Detta har resulterat i att flöden i fonden hanteras med hjälp av lättsålda räntebärande 
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instrument, ofta med hög kreditvärdighet. I och med den koncentrerade 
företagsobligationsmarknaden som finns i Sverige, med en stor del av antalet emittenter 
i fastighets- och bankbolag, ger förvaltarna starka indikationer på att likviditetsrisken är 
hög. Förutom användningen av lättsålda räntebärande instrument är en generell åsikt 
från förvaltarna att erfarenhet är det mest substantiella hjälpmedlet för att hantera 
illikvida företagsobligationer. Vi tolkar det som problematiskt att avgöra hur mycket 
erfarenhet som krävs för att hantera stora utflöden och likviditeten. Vår slutsats gällande 
likviditetsrisken är att förvaltarna undervärderar en relativt hög sannolikhet, vilket 
överensstämmer med den kumulativa beslutsviktsfunktionen. 
 
Gällande kreditrisken har ingen av förvaltarna varit investerad i ett bolag som gått i 
konkurs. Ändå lägger förvaltarna stor vikt och tid vid utvärdering av kreditrisk. 
Samtidigt visar statistiken på en låg, om inte väldigt låg sannolikhet, för att förvaltarna 
ska uppleva konkurser. Vår tolkning är att förvaltarna ger indikationer i enlighet med 
Kahneman och Tverskys (1992) beslutsviktsfunktion, vilket betyder att förvaltarna 
övervärderar låga sannolikheter.  

8.4 Sammanfattande slutsats 
Studiens problemformulering, vilket återfinns i avsnitt 1.3, är ställd enligt följande:  
 
Hur hanterar förvaltare av fonder, i förhållande till den kumulativa prospektteorin, de 

risker som finns med företagsobligationer? 
 
Värt att förtydliga är att studiens resultat inte är statistiskt säkerställt utan endast ger 
indikationer. Statistisk signifikans kan bara uppnås via statistiska prövningar.  
 
Men i och med att tidigare forskning bevisat att den kumulativa prospektteorin är 
applicerbar på investerare är vårt syfte att skapa en djupare förståelse om teorin är 
applicerbar på svenska företagsobligationsförvaltare och hur de hanterar risker. 
Sammanfattningsvis tenderar empirin att såväl stämma överens samt inte stämma med 
den kumulativa prospektteorin.  
 
Studiens slutsats är att grundantagandet för den kumulativa prospektteorin, det vill säga 
att individer beter sig irrationellt och inte nyttomaximerande vid beslutstagande under 
risk, överensstämmer med studiens resultat. Antagandet överensstämmer med teorin på 
grund av att förvaltarna inte alltid agerar nyttomaximerande utan istället tar riskerna i 
stor beaktning. Att majoriteten av förvaltarna uppger att de agerar mer försiktigt än 
deras jämförelseindex ger starka indikationer på ett irrationellt beteende. Anledningen 
till denna generella försiktighet tror vi beror på fondernas låga riskklasser samt den 
press som finns från såväl allmänheten och andelsägarna att fonderna inte ska leverera 
en negativ avkastning.   
 
Studien ger starka tendenser att förvaltarna agerar riskavert mot förluster, vilket både 
kan utläsas genom de två frågorna som täckte värdefunktionen samt den gedigna 
arbetsprocessen som förvaltarna använder vid bedömning av kreditrisk. Vilket bland 
annat kan vara att de gör utförliga bolagsanalyser, träffar bolagsledningar samt granskar 
betyg från ratinginstituten. Detta går emot den kumulativa värdefunktionen och de 
tidigare studier som vi använder i uppsatsen. Däremot visar studien en antydan på att 
förvaltarna agerar i linje med den kumulativa värdefunktionen vid beslutsfattande under 
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risk med situationer innehållande vinster, då förvaltarna tenderar att vara riskaverta mot 
vinster.  
 
I och med det frekventa användandet av företagsobligationer med rörlig ränta för att 
hantera ränte- och inflationsrisken blir studiens slutsats att detta går emot den 
kumulativa beslutsviktsfunktionen. Gällande hanteringen av ränte- och inflationsrisken 
anser vi således att förvaltare övervärderar den höga sannolikheten att räntan ska stiga. 
Därför finns en risk att förvaltarna går miste om eventuell avkastning ifall räntan inte 
stiger och förvaltaren bara investerat i företagsobligationer med rörlig ränta. 
 
Till skillnad från ränte- och inflationsrisken är vår slutsats att förvaltarnas hantering av 
likviditetsrisken och kreditrisken överensstämmer med den kumulativa 
beslutsviktsfunktionen. Idag hanterar förvaltarna likviditetsproblematiken med hjälp av 
att investera i lättsålda räntebärande instrument samt genom att förlita sig på sin 
erfarenhet. Vår slutsats gällande likviditetsrisken är att förvaltarna undervärderar en 
relativt hög sannolikhet. Detta på grund av den koncentrerade 
företagsobligationsmarknaden som finns i Sverige samt den stora tron på att erfarenhet i 
princip ensamt kan hantera likviditetsrisken. Motsatta scenario gäller för hanteringen av 
kreditrisk, då förvaltarna övervärderar en låg sannolikhet. Detta på grund av den låga 
sannolikheten att en emittent ska gå i konkurs, speciellt gällande investment grade-bolag 
samtidigt som förvaltarna lägger stor energi på att utvärdera kreditrisken. 
 
Slutligen hittar vi följaktligen många indikationer på kumulativa prospektteorin 
överensstämmer med förvaltare på svenska företagsobligationsfonder, även om vissa 
hänseenden talar emot teorin.  

8.5 Praktiska implikationer och förslag på vidare studier 
Studien bidrar med praktiska implikationer då vi anser att studien uppmärksammar flera 
risker med företagsobligationer som inte är upplyst via media och dessutom hur dessa 
risker hanteras. Med studien hoppas vi att läsare förstår att investeringar i 
företagsobligationer är, precis som vissa förvaltare säger, förknippade med risk och att 
det inte är lika säkert som att ha pengar på ett vanligt bankkonto. Men ändå anser vi att 
förvaltarnas försiktighet vid hantering av risk tyder på att företagsobligationsfonder ofta 
kan vara en bra investering. En viss förhoppning har vi dessutom att någon förvaltare 
kan ta lärdom av vad andra respondenter har berättat i denna studie. Allt eftersom 
arbetet med studien fortlöpt har ett flertal olika idéer för vidare studier uppkommit. 
Nedan kommer vi att presentera dessa förslag:  
 

• Den försiktighet som företagsobligationsförvaltarna uppvisar tror vi till viss del 
beror på att fonderna har en låg riskklass och därför måste anpassa sina innehav 
efter denna bestämmelse. Det vore därför intressant att studera ifall förvaltare på 
aktiefonder också agerar i linje med denna försiktighet.  

• Den genomförda studien är gjord på den svenska företagsobligationsmarknaden. 
Marknaden präglas av en hög koncentration av ett fåtal branscher och många 
förvaltare påtalar även den stundtals bristfälliga likviditeten. Således anser vi att 
det vore intressant att granska ifall det är någon skillnad på andra marknader än 
den svenska. Vilket exempelvis skulle kunna vara den amerikanska marknaden 
på grund av dess storlek samt andra likviditetsförutsättningar.  

• Då vår studie har använt en kvalitativ metodologi saknar vi empiriskt stöd om 
den kumulativa prospektteorin är signifikant på våra studieobjekt. Därför är ett 
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förslag på vidare studier att det bör genomföras en kvantitativ studie som kan 
avgöra ifall den kumulativa prospektteorin är applicerbar eller inte.  

• Under studiens process påtalade förvaltarna att allmänheten saknar 
grundläggande kunskap om såväl företagsobligationer samt resterande 
räntemarknad. Med hjälp av en kvantitativ metodologi vore det intressant att 
undersöka om kunskapen är så bristfällig som förvaltarna upplever.  

• Både under och efter intervjuerna nämnde några förvaltare att Basel-
regleringarna, som exempelvis Basel III, har försämrat likviditeten på bland 
annat den svenska företagsobligationsmarknaden. Således anser vi att det vore 
intresseväckande ifall en studie med syfte att klarlägga detta påstående 
genomfördes.  

• I och med att denna studie väljer att definiera monetär nytta som avkastning och 
inte som riskjusterad avkastning kan det ha en påverkan ifall förvaltare agerar 
rationellt eller inte. Vi anser därför att det vore intressant ifall en liknande studie 
genomfördes men med skillnaden att författarna då skulle utgå från den 
riskjusterade avkastningen vid fråga om värdering av nytta. 
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9. Sanningskriterier 
Kapitlet har som avsikt att redogöra för sanningskriterier och därför kontrollera 
studiens tillförlitlighet. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt, varav det första har som 
avsikt att introducera kvalitativa sanningskriterier och de fyra senare har som syfte att 
mer utförligt diskutera; trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt konfirmering. 

9.1 Trovärdighet i kvalitativ forskning 

I en kvantitativ studie används måtten reliabilitet och validitet för att värdera grad av 
kvalitet (Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). Eftersom att det finns stora differenser 
mellan kvantitativ och kvalitativ forskning bör dessa kriterier modifieras för att lättare 
kunna appliceras till en mer deskriptiv studie (Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). 
Denscombe (2016, s. 409-410) påpekar vikten av, oavsett dess svårhet i replikerbarhet, 
att säkerställa en kvalitativ studies trovärdighet. Således kan en kvalitativ studie 
verifieras, enligt Shenton (2004, s. 64) samt Bryman och Bell (2013, s. 402), genom att 
uppfylla fyra kriterier. Dessa kriterier är enligt Shenton (2004, s. 64) samt Bryman och 
Bell (2013, s. 402) tillförlitlighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), 
pålitlighet (reliabilitet) och konfirmering (objektivitet), vilka alla kommer att 
presenteras i nedanstående avsnitt. Bryman (2011, s. 356-357) benämner att en studie 
också måste ta hänsyn till äkthet. Enligt Bryman (2011, s. 356-357) innebär det att 
studien ska ge en rättvisande bild från respondenterna, vilket betyder att empirin ska 
stämma överens med vad intervjuobjekten menar. Genom att vi skickat transkriberingen 
till förvaltarna för godkännande samt använder oss av mycket av citeringar bör detta 
styrka studiens äkthet.  

9.2 Tillförlighet 
Shenton (2004 s. 64) förklarar att intern validitet innebär huruvida en överensstämmelse 
finns mellan empiri och verklighet. Vidare tillägger Bryman och Bell (2013, s. 403) att 
forskaren bör säkerställa empirin med respondenterna, för att således klargöra ifall 
forskarens perception av empirin stämmer överens med verkligheten. Bryman och Bell 
(2013, s. 402-403) benämner denna process som respondentvalidering och förtydligar 
vikten kontrollera materialet med respondenten.  
 
För att garantera en hög tillförlighet valde vi att skicka en transkribering av intervjun till 
respondenten, för att på så vis ge möjlighet för respondenten att eventuellt godkänna 
innehållet i intervjun. Möjligheten fanns dessutom för förvaltaren att eventuellt stryka 
eller ändra delar som kan misstolkas. Med hjälp av denna metod ämnade vi att 
säkerställa att empirin överensstämmer med förvaltarnas verklighet. Som nämnt i 
avsnitt 5.8 har respondenterna i genomsnitt valt att förtydliga cirka två-tre meningar per 
genomförd intervju. Vår uppfattning är att resultatet inte påverkats negativt av dessa 
justeringar. Eftersom att alla förvaltare fått möjlighet att kontrollera det transkriberade 
materialet anser vi därför att studien är utförd med en hög tillförlitlighet. 

9.3 Överförbarhet 
Denscombe (2016, s. 412) förklarar att kvalitativa studier inte ämnar generalisera 
resultatet, utan används istället för att erhålla en djupare förståelse hos ett fåtal 
individer. Till skillnad från Denscombe menar Merriam (2009, s. 227) att variation 
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bland respondenterna kan underlätta möjligheten för att studien kan frambringa ett mer 
generaliserbart resultat, vilket författaren anser som viktigt. Vår studie är genomförd 
med elva stycken skilda fonder, både i termer av fondstorlek, geografisk inriktning samt 
ifall de exempelvis investerar i high yield eller investment grade. Dessutom har alla 
förvaltare vi intervjuat olika bakgrunder och erfarenheter. Ett flertal respondenter har 
erfarenhet från bland annat arbeta på amerikanska eller brittiska företag. Vi anser därför 
att studien innehåller förvaltare med en stor variation. 
 
Merriam (2009, s. 227) menar att en variation bland respondenterna är att föredra ifall 
studien ska uppnå en hög grad av överförbarhet. Däremot strävar vi också i linje med 
Denscombe (2016), att erhålla en djupare förståelse om respondenterna samtidigt som vi 
har möjligheten att skaffa information från en variation av förvaltare och fonder. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 404) beskriver överförbarhet som huruvida information 
erhållen från respondenter går att applicera till andra jämförbara individer. Bryman och 
Bell (2013, s. 404) och Merriam (2009, s. 225) betonar vikten av att beskriva studiens 
tillvägagångssätt, för att på så vis underlätta för att andra kan genomföra en liknande 
studie. I hela kapitel 5, men främst i exempelvis avsnitt 5.5, genomförande av 
intervjuerna, redogörs studiens tillvägagångssätt på ett noggrant sätt. Därför anser vi att 
bland annat kapitel 5 underlättar för ett scenario där studien ska återskapas. För att 
ytterligare förbättra studiens överförbarhet återfinns studiens intervjuguide i appendix 2. 

9.4 Pålitlighet 
Hög reliabilitet, eller pålitlighet, menar Denscombe (2016, s. 411), Shenton (2004, s. 
71) och Merriam (2009, s. 220), betyder att resultatet ska bli detsamma ifall studien 
genomföras av någon annan. Det avgör därför ifall studiens resultat är replikerbar. För 
att möjliggöra en god reliabilitet krävs det därför, enligt Denscombe (2016, s. 411) och 
Shenton (2004, s. 71) att studiens förfarande beskrivs utförligt. Som nämnt tidigare, 
ämnar större delen av kapitel 5 att redogöra för studiens process. Dessutom, avser de 
båda metodkapitlen, att förklara varför studien är utformad på det sätt den är.  
 
Ryen (2004, s. 139) anser att reliabilitet inte är lika viktigt för studier genomförda med 
en hermeneutisk kunskapssyn. Även vi har genomfört studien med en hermeneutisk 
kunskapssyn anser vi att reliabilitet är viktigt, men samtidigt förstår vi svårigheterna 
med att erhålla ett exakt likadant resultat ett flertal gånger. Dock använder vi, liksom 
ovan sagt, alla möjliga medel för att säkerställa en så hög grad av replikerbarhet som 
möjligt. Frågorna i intervjuguiden är utformad i enlighet med neutralitet, vilket innebär 
att frågorna är ställda i syfte att inte leda respondenten till ett särskilt svar. Detta anser 
vi ytterligare stärker studiens pålitlighet. 

9.5 Konfirmering 
Shenton (2004, s. 72) menar att konfirmering är detsamma som neutralitet och 
objektivitet. Vidare utvecklar Shenton (2004, s. 72) och Denscombe (2016, s. 413) att 
det kan finnas svårigheter att som författare av en studie hålla sig helt objektiv och att 
resultatet ska överensstämma till allra största mån med vad respondenter faktiskt syftar 
till. Vid ett fåtal gånger har vi upplevt att ett citat eller stycke från intervjuerna har varit 
svåra att tolka och därför har risken funnits för att vi frångår objektivitetskriteriet. Vid 
dessa situationer har vi valt att kontrollera de relevanta citaten med respektive förvaltare 
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för att således säkerställa en korrekt innebörd. Med hjälp av denna konfirmeringsmetod 
anser vi att studiens objektivitet har förbättrats.  
 
Dessutom är intervjuguiden utformad för att våra subjektiva åsikter och förväntningar 
inte ska spegla sig i svaren från respondenterna. Att vi dessutom utförligt beskriver 
tillvägagångssättet bör stärka studiens konformitet. 
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Appendix 1. Informationsmejl  
 
Hej X, 
 
Vi är två studenter på Umeå Universitet som studerar på Civilekonomprogrammet. För 
tillfället skriver vi vårt examensarbete i företagsekonomi (30 hp). 
 
Syftet med studien är att granska risker associerade till företagsobligationsfonder och 
dessutom undersöka hur förvaltare hanterar dessa risker i förhållande till 
beteendeekonomi. Ifall det finns möjlighet skulle vi gärna vilja genomföra intervjuer 
med någon/några av era förvaltare på X som arbetar med ränte/-obligationsfonder samt 
har erfarenhet av handel med företagsobligationer.  
 
En intervju tar inte upp mer än 45 minuter och kan beroende på tid samt möjlighet 
antingen genomföras via ett möte i Stockholm, per telefon eller via Skype. I och med att 
bl.a. journalister och analytiker varnat för företagsobligationsfonder som sparform anser 
vi att det är viktigt att förvaltare av dessa fonder får komma till tals.  
 
Ifall någon fråga inte skulle passa av någon anledning kan respondenten självklart välja 
att inte svara på just den frågan. Dessutom finns det möjlighet att i efterhand läsa 
igenom och godkänna materialet.  
 
Ifall vi har mejlat fel person uppskattar vi ifall du kan hänvisa oss till en person som 
passar in på beskrivningen.  
 
Har du möjlighet att ställa upp på en intervju? 
 
Med vänliga hälsningar, 
Olle Karlsson 
Philip Karlsson 
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Appendix 2. Intervjuguide 
 

Fråga Segment Hänvisning 

Berätta kort om dig själv och 
antalet års erfarenhet som du 

har av handel med 
företagsobligationer  

Introducerande 
frågor 

 

Vilka instruktioner och policys 
finns det för fonden? 

Introducerande 
frågor 

Lagen om värdepappersfonder 
(SFS 2004:46) 

Hur ser du på det rådande 
investeringsklimatet som finns 
gällande företagsobligationer? 

Introducerande 
frågor  

Gittlesohn, 2017; Hägerstrand, 
2016; Eriksson, 2016 

Hur ser investeringsprocessen ut 
då ni ska investera i en 

företagsobligation? 

Investeringsprocess   Bodie et al. 2014, s. 470; von 
Neuman och Morgenstern, 

1953, s. 26-27 

Vilka risker anser du finnas med 
företagsobligationer? 

Risker- och 
hantering av dessa 

Asgharian & Nordén, 2007, s. 
11-12; Bergin & Landeman, 

2014, s. 50-51 

Hur väl anser du att riskerna 
med företagsobligationer är 

uppmärksammade hos 
allmänheten? 

Risker- och 
hantering av dessa 

Gittlesohn, 2017; Hägerstrand, 
2016; Eriksson, 2016 

Rangordna de risker som finns 
med företagsobligationer 

Risker- och 
hantering av dessa 

Asgharian & Nordén, 2007, s. 
11-12; Bergin & Landeman, 

2014, s. 50-51 

Hur omfattande är ert arbete 
med riskhantering gällande 

företagsobligationer? 

Risker- och 
hantering av dessa 

Beslutsviktsfunktionen- 
Kahneman och Tversky, 1992, 

s. 312-313 

Hur bemöter ni dessa fyra 
risker? 

Risker- och 
hantering av dessa 

 

Beslutsviktsfunktionen- 
Kahneman och Tversky, 1992, 

s. 312-313  

Hade du velat hantera dessa 
risker annorlunda än vad ni gör 

idag? 

Risker- och 
hantering av dessa 

 

Beslutsviktsfunktionen- 
Kahneman och Tversky, 1992, 

s. 312-313 

Anser du att fondens 
instruktioner och policys 

påverkar din riskhantering? 

Risker- och 
hantering av dessa 

Risksökade/Riskavert - 
Kahneman och Tversky, 1992, 

s. 316 

Vad har du lärt dig angående 
hantering av dessa risker baserat 

Risker- och 
hantering av dessa 

Värdefunktionen - Kahneman 
och Tversky, 1992, s. 316 
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på tidigare erfarenheter?  

Välj mellan (A) 25 % chans att 
vinna 6 000 000 (75 % risk att 

vinna 0 kr) eller  
(B) 25 % chans att vinna 4 000 
000 och 25 % chans att vinna 2 

000 000  
 
 
 

Värdefunktionen Kahneman och Tversky, 1979, 
s. 278 

 Välj mellan (A) 25 % risk att 
förlora 6 000 000 (75 % chans 

att inte förlora något) eller  
(B) 25 % risk att förlora 4 000 
000 och 25 % risk att förlora 2 

000 000  
 
 

Värdefunktionen 
 

Kahneman och Tversky, 1979, 
s. 278 

 
 


