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Sammanfattning
Globaliseringen blir alltmer påtaglig och integrationen mellan länder ökar, vilket betyder att 
klyftan mellan de finansiella marknaderna minskar. I takt med en allt större global finansiell 
marknad placeras monetära tillgångar internationellt.  Utifrån detta ställs det högre krav på 
investeraren med anledning av fler risker och ett utökat behov av information. Riskerna kan 
till  exempel  vara  förknippade  med  naturkatastrofer,  politiska  beslut  samt  fluktationer  i 
rådande växelkurser. Enligt flera studier räcker det inte enbart med att genomföra ”korrekta” 
värderingar  och  analyser  för  ett  investeringsbeslut.  Även  investerarens  preferenser  och 
riskbenägenhet ligger till grund för det aktuella beslutet. 

Syftet  med uppsatsen är att  vi  vill  ge en förståelse för  Hur ser investerare på risker vid  
internationella investeringar? För att  uppnå detta har vi  genom ett  deduktivt  angreppssätt 
utfört en kvalitativ studie. Vi intervjuade några av Sveriges främsta kapitalförvaltare, ABN 
AMBRO,  Banco  Fonder  AB,  Humle  kapitalförvaltning  samt  IPM  Informed  Portfolio 
Management.   För  att  få  svar  på  vårt  syfte  har  vi  redogjort  för  deras  syn  på  risker  vid 
investeringar samt deras beslutsfattande. 

Uppsatsens teorikapitel  kommer att  redogöra för vilka risker som en investering kan vara 
förknippad med samt att vi kommer att klargöra för beslutsfattandet vid investeringar. För 
insamlingen  av  data  valde  vi  att  genomföra  en  kvalitativ  undersökning.  Detta 
tillvägagångssätt valdes eftersom vi är införstådda i vårt ämne och de aktuella frågorna är 
komplexa  samt  tidskrävande  att  besvara.  Eller  som  Lennart  Österlund,  VD  på  Humle 
Kapitalförvaltning sammanfattade det: ”Det är svåra saker som vi talar om och det går inte 
alltid att ge svar i koncentrerad form”

Vid analysen av det empiriska materialet framkommer det i  enlighet med teoriavsnittet att 
investerare tar hänsyn till den förväntade avkastningen samt den risk som är förknippad med 
investeringen. Avsnittets syfte är att sammanlänka de teorier som används med det empiriska 
materialet, samt att reflektera över den information som framkommit. 

Enligt vår studie varierar investerares syn på risker vilket beror på den enskilde investerarens 
riskbenägenhet.  Synen  skiljs  även  åt  på  grund  av  differentierat  beslutsunderlag.  Vid 
internationella  investeringar  har  vi  konstaterat  att  tyngdpunkten  ligger  på  politiska  risker, 
inflationsrisker samt växelkurs risker. Det centrala med dessa risker är missbedömning och 
oförutsedda händelser. 
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Inledning

1. Inledning
Detta är en magisteruppsats, skriven av två studenter på civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet, som behandlar investerares syn på risker vid internationella investeringar. Syftet 
med detta inledande kapitel  är  att  genom redogörelse för bakgrunden till  vårt  problem ge 
läsaren förståelse för vår studie. 

1.1 Problembakgrund
Globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av  
varandra.1 För företagen innebär detta bland annat att förflytta produktionen till andra länder, 
producera för export, utnyttja intellektuellt kapital från hela världen och inhämta resurser till 
produkter och tjänster från andra länder. Global konkurrens och global marknad för kapital, 
varor och tjänster är idag påtaglig och har inverkat på företags och regeringarnas beteende.2

Globaliseringen har många fördelar men trots detta finns det ett visst motstånd. Politiker är 
ofta  negativa  mot  inhemska  företag  som  investerar  internationellt  men  är  positiva  mot 
utländska  investerare  i  det  egna  landet.3 Övergången  till  en  global  marknad  innebär  för 
enskilda regeringar att frångå de regler som grundar sig på ekonomipolitiska motiv och istället 
anpassa  sig  för  att  uppmuntra  en  sund  global  marknad.  För  investerarna  innebär 
avregleringarna  möjligheter  att  investera  globalt  och  dra  fördel  av  en  internationell 
diversifierad portfölj.4 Med anledning av  en ökad internationellt  diversifierad  portfölj  blir 
avkastningen mindre sårbar för inhemska överraskningar.5 Avregleringarna medförde även en 
möjlighet  till  att  låna  kapital  från  andra  länder  för  att  finansiera  projekt.6 En  del  länder 
använder sig av regler för att motverka internationaliseringen men på grund av andra länders 
globalisering  blir  det  svårt  att  hålla  sig  utanför  om  de  fortfarande  vill  vara 
konkurrenskraftiga.7 Vid globalisering kommer finansiellt och intellektuellt kapital allokeras 
på det effektivaste sättet, vilket kan ha en negativ påverkan på ett land om inte politikerna 
följer med den globala utvecklingen.8 

Det  globala  finansiella  systemet  bygger  på  integrationen  mellan  de  nationella  systemen. 
Skillnaden  mellan  det  globala  och  det  nationella  systemet  är  existensen  av  institutioner. 
Nationella finansiella system utgör institutionerna på den globala marknaden och därför är det 
globala  systemet  uppbyggt  på  nationella  regler.  Den  globala  marknadens  sårbarhet  är 
beroende på hur starka banden är mellan de nationella marknaderna. Med anledning av den 
teknologiska utvecklingen har de nationella  marknaderna  kommit  varandra närmare vilket 
även haft en påverkan på anpassning av regler och makroekonomisk politik.9

Med finansiell integrering menas länkarna mellan olika finansiella marknader och länder. Om 
den förväntade verkliga räntesatsen är desamma på två marknader är den finansiella 

1http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=globaliseri
ng , 2007-04-12, 13:05
2 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 18
3 Ibid s. 19
4 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. 4
5 Ibid. s. 34
6 Ibid s. 4
7 Ibid s. 25,28
8 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 21
9 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. 3
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integrationen total. Genom imperfektioner i direkt och/eller indirekt finansiell integration kan 
den totala integrationen brista. Den direkta integrationen uppehålls genom att "The Law of 
One  Price" råder,  vilket  betyder  att  investerare  kan  förvänta  sig  samma  riskanpassade 
avkastning på olika marknader med hänsyn till  transaktionskostnader.  Utifrån detta är det 
aktörerna på marknaderna som upprätthåller effektiviteten genom att dra fördel av eventuella 
riskfria vinster, arbitrage, mellan länderna. Effektiviteten kan även brista med anledning av 
inhemsk  ekonomisk  politik  i  form  av  olika  kontrollerande  anordningar.10 Förändringar  i 
marknadsreglerna som uppstår på grund av politikers beslut är  så kallade politiska risker. 
Vanligtvis krävs ersättning i form av en riskpremie för att göra en investering som är utsatt för 
politiska risker. Den politiska riskpremien betyder högre förväntad avkastning.11

Total  finansiell  integration  förutsätter  indirekt  finansiell  integration.  Indirekt  integration 
betyder  att  avkastningarna  i  två  länder  är  indirekt  kopplad  till  varandra.  Perfekt  indirekt 
finansiell integration innefattar perfekt integrerad varumarknad, utländsk valutamarknad och 
att  den relativa politiska riskpremien mellan två länder är jämställd med noll.  För att  den 
relativa politiska riskpremien ska vara noll krävs att ländernas ekonomiska politik i hög grad 
är  samordnad.12 "The  International  Purchasing  Power  Parity",  "The  International  Fischer 
Effect" och "Interest Rate Parity" är relationer mellan den inhemska och den internationella 
marknaden  som måste  råda  om den  finansiella  integrationen  ska  vara  total.13 Huvudidén 
bakom dessa teorier är konceptet rörande arbitrage, vilket leder till ”The Law of One Price”.14 

Landrisker behandlar alla typer av risker en investerare kan utsättas för i ett specifikt land, 
inkluderat  såsom  strejker  och  upplopp.  Politiska  risker  är  en  del  av  dessa  risker. 
Makroekonomiska politiska risker är risker som påverkar alla investerare eller företag i ett 
land.  Det  finns  även  specifika  risker  som  enbart  påverkar  vissa  branscher  eller  vissa 
investerare.15 En betydande aspekt  av makroekonomiska  politiska  risker  är  de regler  som 
påverkar  växelkursen,  inflationen,  internräntan  och  relativa  priser.  Aktörerna  på  den 
finansiella markanden måste bedöma och prissätta osäkerheten rörande dessa risker. Genom 
att  undvika  nationella  barriärer  och  genom  att  bidra  till  globalisering  kan  dessa  risker 
diversifieras.16 

Till stor del beror utländska och inhemska överraskningar på den generella politiken i ett land 
och i vilken utsträckning den främjar förändringar i den finansiella marknaden. För att främja 
globaliseringen kan regeringar öka sin trovärdighet genom att  övertyga att  de kommer att 
införa  och  bibehålla  den  politik  som  är  nödvändig.17 Ökad  effektivitet  och  en  optimal 
allokering  av  finansiella  resurser  är  enligt  finansiella  teorier  möjligt  genom  ökad 
globalisering.  Globaliseringen bidrar till minskade transaktionskostnader, enklare tillgång till 
internationella finansiella marknader och på så sätt även enklare för investerare att diversifiera 
sina risker. Nackdelen är att detta sker på bekostnad av den nationella politiken, vilket kan 
innebära  minskad  stabilitet.  Avregleringar  och  innovationer  (tillgodoser  de  ständigt 
föränderliga  behoven  på  den  finansiella  marknaden)  kan  göra  det  finansiella  systemet 
bräckligt med anledning av interaktionen mellan den makroekonomiska politiken och 

10 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. 113-114
11 Ibid s. 225-227
12 Ibid s. 113-114
13 Ibid s. 119
14 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 133
15 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. 225-227
16 Ibid s. 29
17 Ibid s. 29
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avregleringarna. Detta är något som historiskt blivit påvisat genom olika ekonomiska kriser.18

I  en  undersökning som gjorts  i  USA som handlar  om var  investerarna  helst  placerar  sitt 
kapital visade det sig att 70-80 % av investerarna ansåg att de var en mindre risk att investera 
inom den inhemska gränsen och inte utomlands. Deras tankesätt förefall vara att med mindre 
valmöjligheter blir risken mindre med anledning av färre placeringsalternativ.19 Detta strider 
mot de teorier som anser att en investerare som placerar sina tillgångar i flera olika länder kan 
använda sig av flera olika metoder för att omfördela sina risker och placeringar och på så sätt 
minska den totala risk som investeraren utsätts för. Belöningen att investera i utlandet visar 
sig i en högre avkastning till samma risk eller att den totala risken minskar samtidigt som 
samma avkastning erhålls i förhållande till en inhemsk investering20.

1.2 Problemformulering
Utifrån vår problembakgrund har vi formulerat vår problemställning.

Hur ser investerare på risker vid internationella investeringar?

1.3 Syfte
Syftet  med  vår  magisteruppsats  är  att  få  en  djupare  förståelse  för  investerarens  syn  på 
internationella  investeringar.  Vi  vill  även  belysa  betydelsen  av  skillnader  i  risker  mellan 
inhemska och internationella investeringar samt hur risker påverkar investeringsbeslutet. För 
att uppfylla syftet ska vi redogöra för investerares syn på risker vid investeringar samt deras 
beslutsfattande.

1.4 Avgränsning
Vi  har  valt  att  genomföra  vår  studie  genom  att  använda  oss  av  framträdande 
kapitalförvaltningar  vilket  betyder  att  vi  avgränsar  vår  studie  ifrån  privata  och  mindre 
investerare. 

18 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. 33-35
19 Chan, Kalok. Courig, Vicentiv. Ng, Lilian. What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias?- Evidence 
from Equity Mutual Fund Allocations worldwide. Department of Finance, May (2003). s 2 & 7
20 Shetty, A & Manley, J. Analysis of currency impact on internationel investment. Managerial Finance. Vol 32.  
No 1. (2006) s. 5
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2. Metod
Detta kapitel syftar till att klargöra för våra kunskaper och värderingar inom ämnesområdet 
finansiering och då främst för investeringar. Vi vill även redogöra för vårt tillvägagångssätt 
vid genomförandet av studien för att påvisa dess trovärdighet. 

2.1 Ämnesval
Med  anledning  av  vårt  intresse  av  och  inriktning  mot  finansiering  ville  vi  skriva  en 
magisteruppsats inom detta område, vilket vi konstaterade när vi bestämde oss för att skriva 
tillsammans.  Båda var även intresserade av att  på ett  djupare plan behandla investeringar. 
Under kursen Multinational Finance studerade vi risker rörande internationella investeringar 
jämfört  med inhemska investeringar.  Vår lärare konstaterade att  inhemska investeringar är 
vanligare  trots  att  risken  kan  reduceras  genom  att  sprida  investeringarna  globalt.  Med 
utgångspunkt ifrån detta skapades ett  intresse för att få en djupare förståelse för synen på 
internationella investeringar och om detta påverkar investeringsbeslutet. 

2.2 Förförståelse
Vi vill  klargöra  vår  förförståelse  inom ämnesområdet  för  att  hjälpa  läsaren att  förstå  vår 
påverkan  genom  uppsatsen  men  även  klargöra  vår  utgångspunkt  vid  studiens  början.  I 
enlighet med teorin spelar kunskapen en central roll i samhället och inverkar på flertalet av 
människors syften, såsom beslut, planering och kritik21. Utifrån detta anser vi att vår kunskap 
och förförståelse influerat vår studie på grund av att den är uppbyggd på våra beslut. Vidare 
har vi planerat och lagt upp det framskridande arbetet med studien. Även i analysen finns vi 
speglade på grund av att den till viss del bygger på vår kritik och vårt sätt att koppla samman 
teorierna med empirin.  

Under  vår  tid  på  Handelshögskolan  vid  Umeå  Universitet  har  vi  läst  kurser  inom 
företagsekonomi  med  inriktning  mot  redovisning och  finansiering.  Med anledning  av  vår 
inriktning har vi  vid ett  flertal tillfällen studerat investeringar och risker.  Vi har båda läst 
Finance  and Control,  vilket  omfattar  20  poäng  D-kurser,  varav  5  poäng mer  djupgående 
behandlar  investeringar.  Vi  har  även  studerat  ytterligare  en  D-kurs  inom  finansiering, 
Multinational Finance. Denna kurs berörde finansiering i ett internationellt perspektiv, vilket 
även är denna uppsats fokus. En av oss har vidare studerat andra relevanta kurser för denna 
studie, Advance Financial Analysis samt kurser inom finansiell ekonomi. Vår utbildning har 
bidragit till att vi har goda teoretiska kunskaper inom finansiering och teorier som behandlar 
investeringar.  Vi  har  bland  annat  kunskaper  om  grundläggande  teorier  som  berör  den 
ekonomiska marknadens uppbyggnad samt olika mätsystem som behandlar både risker och 
avkastning. Vidare har vi i ett internationellt perspektiv kunskaper om exempelvis teorier som 
behandlar den internationella marknaden och dess effektivitet, såsom  International Fischer 
Effect,  Purshasing Power  Parity  och  Interest  Rate  Parity. Vi  har  även en grundläggande 
förståelse  för  de  likheter  och  skillnader  som  finns  mellan  inhemska  och  internationella 
investeringar.  Vi  anser  att  vår  förförståelse  och förkunskaper  inom ämnesområdet  kan ha 
påverkat vår uppsats i en viss utsträckning. Detta kan ha resulterat i vissa effekter på studien, 
såsom att vi har en del förutfattade meningar utifrån inlärd teori. Exempelvis kan vi ha för stor 
tillit till att investeringsteorierna ska stämma överens med verkligheten. Vi vill gärna tro att 

21 Svenning, Conny. Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 1996. s. 11,12
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marknaden är effektiv och att priser är värderade till ett rättvist värde. Utifrån teorierna kan vi 
även ha fått ett förenklat perspektiv på investeringar och en tro om att alla risker kopplade till 
en investering ska kunna identifieras.   

Fortsättningsvis  har  vi  någon  djupare  kunskap  eller  förförståelse  som  bygger  på  pratisk 
erfarenhet. En av oss har i en viss mån sysslat med privata investeringar, vilket har bidragit 
med  viss  erfarenhet.  Vid  dessa  investeringar  har  beslutet  byggt  på  nyheternas 
rekommendationer och intuition. Någon djupare eftertanke rörande de risker som behandlas i 
denna uppsats har inte funnits. Vidare har ingen av oss jobbat med eller på liknande sätt varit i 
kontakt med ämnet. Vi har inte heller någon bekant som är verksam inom området, vilket 
betyder att vi inte i någon större utsträckning blivit påverkad av vår omgivning. Vår praktiska 
erfarenhet inom ämnesområdet är således tämligen begränsad och har därför haft en minimal 
påverkan vid det framskridandet av arbetet med studien. 

2.3 Kunskapssyn 
Vi anser att studier av den mänskliga verkligheten i stor utsträckning är subjektiva. Detta med 
anledning av att alla människor är olika, har olika bakgrund och värderingar, vilket påverkar 
människor  i  differentierade  riktningar.  Studier  influeras  till  stor  del  av  författarnas 
personligheter  och resultatet  blir  därför unikt vid varje  studie.  Författarnas beslut  och val 
ligger till grund för den slutgiltiga produkten. Även det insamlade empiriska materialet har en 
subjektiv avspegling, då främst av respondenterna. Materialet är en produkt sammanställd av 
respondenterna verklighet, deras synsätt och värderingar. Vid intervjuer har även författarna 
en påverkan på det empiriska materialet på grund av deras val och formulering av frågorna. 
Den  subjektiva  påverkan  existerar  även  vid  en  enkätundersökning  genom  att  författarna 
beslutar om frågorna och svarsalternativen. Vid sammanställning av detta material är däremot 
författarnas påverkan mindre påtaglig, vilket bidrar till ökad objektivitet. Med anledning av 
att människor skiljer sig åt är det svårt att tyda ett speciellt mönster som går att generalisera. 
Det är även problematiskt att sammanföra resultatet med existerande mönster och modeller. 
Utifrån  den  mänskliga  faktorn  och  dess  subjektivitet  anser  vi  således  det  svårt  att  finna 
gemensam empiri som omfattar ett ämnesområde.

Vi anser att det är viktigt att forskare är objektiva för att studien ska vara trovärdig. Som vi 
nämnt ovan är det svårt att bortse ifrån den subjektiva påverkan vid studier av den mänskliga 
verkligheten. Med objektivitet syftar vi således främst till forskarnas etiska aspekt. Genom att 
forskarna är medvetna om sin påverkan och försöker framställa studien på ett värdigt sätt kan 
de uppnå en tillförlitlig studie. Det är betydelsefullt att författarna är ärliga och inte vinklar 
eller förvränger materialet. Sammanfattningsvis anser vi att en studie utgår från subjektiva, 
empiriska svar som ska sammanställas och tolkas så objektivt som möjligt.

Kunskapssynen syftar till forskarens perspektiv på verkligheten samt synen på genomförande 
av studien.22 Med anledning av vårt synsätt anser vi att vår kunskapssyn till stor utsträckning 
kan  jämföras  med  hermeneutiken.  Hermeneutiken  betonar  den  mänskliga  påverkan  och 
grundar sig på förståelse och tolkning.23

22 Johansson-Lindfors, Maj-Britt.  Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 10
23 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2004. s. 25, 370-371
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2.4 Perspektiv
Ett objekt kan bli betraktat från olika perspektiv och med anledning av detta upplevas på olika 
sätt.  Studien  avgränsas  och  områden  utesluts  genom  att  författarna  väljer  ett  specifikt 
perspektiv.24 Vi har i denna magisteruppsats valt att studera vårt problem från investerarens 
perspektiv. Anledningen till vårt val av perspektiv är vår önskad om djupare förståelse för 
investerarens syn på internationella investeringar. Det faller sig naturligt att göra vår studie ur 
investerarens perspektiv då detta tillhör uppsatsen syfte. Perspektivet för denna uppsats kan 
även ses ur företagets vinkel. Med anledning av att vi har intervjuat personer på några av 
Sveriges främsta kapitalförvaltningar kan deras svar ses representativt för företaget. 

2.5 Angreppssätt
Intresset och förkunskaperna för vårt problem skapades under kursen Multinational Finance, 
när vi behandlade skillnaden mellan inhemska och internationella investeringar. Detta betyder 
att  vår  studie  grundar  sig  i  tidigare  inlärd  teori.  När  vi  senare  startade  arbetet  med  vår 
magisteruppsats  började  vi  att  studera  litteraturen  för  att  inhämta  ytterligare  information. 
Innan vi formulerade klart vår problemställning samlade vi in all data och bearbetade den för 
att  slutligen  kunna utgöra  vår  teoretiska referensram.  Vi  anser  att  det  var  nödvändigt  att 
studera ämnesområdet ytterligare för att kunna genomföra en bra studie. Med anledning av 
dessa  studier  skapade vi en djupare  förståelse inom ämnet vilket  ligger till  grund för vår 
empiri. Vi har valt att utföra vår studie med hjälp av intervjuer och har vid intervjuerna använt 
oss av en intervjumanual utformad utifrån vår teoretiska referensram. Teorierna har hjälpt oss 
ställa relevanta frågor vid intervjuerna och även bidragit till relevanta följdfrågor.

Ett  deduktivt  angreppssätt  betyder  att  hypoteser  utformas  med  utgångspunkt  i  teorier. 
Uppgiften  är  sen att  genom empiriskt  material  bekräfta  eller  förkasta  hypoteserna.25 Med 
anledning av att  vi  i  vår studie utgått  från teorin inom ämnesområdet  anser  vi  oss ha ett 
deduktivt angreppssätt. Den teoretiska referensramen ligger till grund för både det empiriska 
materialet  och  analysen,  vilket  även  speglar  sig  i  resultatet.  Vi  är  även  deduktiva  i  den 
bemärkelsen att vi formulerade vår problemställning efter det att vi klargjorde vår teoretiska 
referensram. 

2.6 Metodval
Med anledning av att  vårt  syfte  med denna uppsats är att  få ökad förståelse för synen på 
internationella  investeringar  har  vi  valt  att  göra  en  kvalitativ  studie.  Enligt  teorin  är  en 
kvalitativ  studie  mest  lämplig  då  ökad  och  djupare  förståelse  är  syftet26,  vilket 
överensstämmer med vår studie. Genom intervjuer ges möjligheten till uttömmande och fria 
svar  från  våra  respondenter.  Vid  en  studie  genomförd  med  hjälp  av  enkäter  skulle 
respondenternas  svar  inskränkas  på  grund  av  begränsade  svarsalternativ  eller  begränsat 
skrivutrymme.  Intervjuer  bidrar  även med möjligheten  för  följdfrågor,  förtydliganden från 
respondenten och diskussion av problemets olika aspekter. Genom enkäter skulle vi kunna nå 
fler respondenter och på detta sätt få ett mer generaliserat resultat, men går med denna 

24 Johannessen, Asbjörn. Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003. 
s. 32,33
25 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2004. s. 20-22
26 Ibid. s. 33-36
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kvantitativa metod27 miste om djupet i studien. Vi hade även kunnat få ett mer generaliserbart 
resultat  genom  att  intervjua  en  större  mängd  respondenter.  Men  med  tanke  på  tid  och 
uppsatsens omfattning finns det inte utrymme för detta och vi har därför valt att prioritera 
förståelsen. 

2.7 Sekundärdata

2.7.1 Insamling sekundärdata
Vi  har  i  denna  magisteruppsats  främst  använt  oss  av  vetenskapliga  artiklar  och  böcker. 
Böckerna är lånade på Umeå Universitetsbibliotek och av professor Clas-Göran Larsson samt 
att vi använt oss av kurslitteratur från tidigare genomförda kurser. När vi sökte efter böckerna 
i bibliotekets sökmotor använde vi oss bland annat av ord som internationella investeringar, 
investeringar och risker. Vi valde ut de böcker vars titel vi ansåg stämma bäst överens med 
vår studie. Genom att studera den information som gavs om respektive bok kunde vi vidare 
sålla ut relevant material. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har vi nyttjat sökmotor 
som Emerald,  Business Source Premier  och EconLit  (EBSCO) Vi använde oss av sökord 
såsom  CAPM,  market  efficiency,  international investments,  political risk,  country risk och 
exchange rate risk. Det finns mycket böcker och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet 
finansiering som behandlar investeringar. Utifrån detta har vi inte haft några svårigheter att 
finna relevant teoretiskt material. Eftersom vi från början i stor utsträckning var säkra på vilka 
teorier vi ville inkludera har det inte heller varit av större problem att sålla i det tillgängliga 
materialet.  Vi  har  vidare  nyttjat  fyra  Internetkällor,  Nationalencyklopedins  hemsida  samt 
Altapedia  online.  Altapedia  online  kom  vi  i  kontakt  med  via  länk  från  Statistiska 
centralbyråns hemsida. Business Environment Risk Intelligence är en hemsida som redovisar 
bland  annat  analyser  och  prognoser  för  över  140  länder.  Vidare  har  vi  använt  oss  av 
Riksbankens hemsida.

2.7.2 Källkritik sekundärdata
Kapitlet,  introducerande  kapitel,  grundas  på  vedertagna  teorier,  såsom  den  effektiva 
marknaden samt värderingsmodellen Capital Asset Pricing Model. Runt dessa källor finns det 
mycket  information  och  material.  I  vår  informationssökning  har  vi  läst  ett  antal  böcker 
angående dessa områden och den information som vi använt oss av finns nedskriven i flera 
böcker, som alla indirekt utgår ifrån det Fama (grundaren till den effektiva marknaden) kom 
fram till i sina teorier. Eftersom Famas teorier är allmänt kända finner vi ingen orsak till något 
ifrågasättande av materialet runt dessa teorier. 

När vi sedan skrivit om de olika riskerna som är förknippade med en investering såväl på den 
inhemska som på den globala marknaden. Har vi främst använt oss av professorerna Alan C. 
Shapiro och Adrian Buckley. Trots att vi har sökt i andra källor har dessa källor inte haft 
någon avvikande åsikt  och vi anses därigenom att  den information som vi införskaffat  är 
aningen ensidig och bör därigenom stämma bra överens med vad stora delar av marknaden 
förknippar med risker. Utöver Alan C. Shapiro och Adrian Buckley så är det vetenskapliga 
artiklar som vi inhämtat vår information ifrån. Eftersom dessa skall  vara granskade av en 
oberoende  forskare  anser  vi  att  det  bör  ligga  en  stor  tillförlitlighet  till  dessa  och  dess 
information. Vidare är alla böckerna vi använt oss av från en närliggande tidsperiod och detta 

27 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2004 s. 93
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bör i sin tur bidra till  att  det inte råder några problem angående trovärdigheten för denna 
information. De elektroniska källorna vi använt oss av är Internetskällor som vi anser vara 
förknippade med liten risk för felaktigheter. 

2.8 Urval
Utifrån syftet med vår uppsats konstaterade vi att kapitalförvaltningar är de företag som är 
mest relevanta respondenter för studien. Vidare kom vi överens om att de största och mest 
kända kapitalförvaltningar är placerade i Stockholm. Med anledning av detta bestämde vi oss 
för att inrikta oss på de förvaltningar som är verksamma inom detta område. Genom att söka 
på  Eniros  hemsida  efter  kapitalförvaltningar  i  Stockholm  fick  vi  en  lista  över  relevanta 
företag.  Utifrån  vår  kännedom  om  företagen  valdes  ett  flertal  kapitalförvaltningar  för 
ytterligare studier. För att få mer information läste vi på respektive företags hemsida och med 
hjälp av informationen kom vi fram till att vissa företag var bättre lämpade för vår studie, 
vilka redovisas i bilaga 1 genom att välja stora och välkända kapitalförvaltningar ansåg vi oss 
kunna få tillförlitlig och relevant empiri. Eftersom dessa företag är stora aktörer på marknaden 
och väl insatta inom området investeringar kan de bidra med betydelsefull information. 

2.9 Primärdata

2.9.1 Intervju
Via telefon kontaktade vi respektive företags växel och blev på detta sätt vidarekopplade till 
relevanta personer. I flertalet av fallen blev vi vidarekopplade mer än en gång innan relevant 
respondent var funnen. Vi fick ett vänligt bemötande hos de flesta av kapitalförvaltningarna 
även om vissa var tvungna att neka intervju på grund av tidsbrist. 

Vi har via telefon intervjuat två investerare på Banco fonder, en anställd på IPM Informed 
Portfolio Management och verkställande direktör på Humle kapitalförvaltning. Intervjun med 
den anställde på IPM genomfördes på engelska med anledning av att respondentens svenska 
var begränsad. Vidare har GES investment service besvarat våra frågor via mail men eftersom 
svaren var något veka beslutade vi att inte inkludera det i vår studie. Telefonintervjuerna har 
tagit  mellan  20-30  minuter  att  genomföra.  För  att  få  förvaltningarna  att  ställa  upp  på 
intervjuerna  ville  vi  inte  kräva  för  långa  intervjuer  med  tanke  på  deras  tidsbrist.  Vi 
dokumenterade intervjuerna genom att spela in samtalen, vilket respondenterna godkände. 

Vidare har vi vid intervjutillfällena använt oss av en intervjumanual, vilken grundar sig på den 
teoretiska referensramen. Syftet var att få en intervjumanual som skulle bidra till att vi senare 
skulle kunna jämföra det empiriska materialet med teorin. Vi ville att respondenten skulle 
vara  den  mest  aktiva  under  intervjun  och  därför  formulerade  vi  inte  konkreta  frågor. 
Manualen har fungerat som ett stöd för intervjuaren för att alla områden skulle täckas och 
inget uteslutas. 

2.9.2 Bearbetning av intervjumaterial
Vi har noggrant transkriberat alla intervjuer med hjälp av en ordbehandlare för att få mer 
lättarbetat  skriftligt  material.  För  att  det  skriftliga  materialet  ska  överensstämma  med  de 
muntliga intervjuerna har vi stegvis bearbetat korta stycken. Vi avlyssnade ett stycke som vi 
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sedan ordagrant skrev ner och tog därefter nästa stycke. Vid osäkerhet lyssnade vi på avsnittet 
ytterligare en gång för att få det dokumenterat på ett korrekt sätt. Intervjun som genomfördes 
på engelska översattes efter transkriberingen till svenska. Det transkriberade materialet lästes 
sedermera igenom och det relevanta materialet för vår studie sållades ut. För att ytterligare 
försäkra oss om intervjuernas trovärdighet skickade vi tillbaka det skriftliga materialet  till 
respondenterna för validering. Till IPM skickade vi naturligtvis en kopia på engelska. Vidare 
har vi valt  att  ha ett  kapitel  som inkluderar både empiri och analys med anledning av att 
undvika upprepningar och göra studien mer lättläslig. I detta kapitel presenterar vi således det 
empiriska materialet löpande genom analysen.

2.9.4 Källkritik primärdata
När vi granskat den information som intervjuerna givit oss ser vi ingen orsak till att denna 
information  inte  skall  stämma  och  vi  anser  härigenom att  informationen  innehar  en  stor 
trovärdighet. Dock förefaller ämnet vi berört som aningen komplext vilket gör det svårt för 
respondenterna  att  ge uttömmande  svar.  Eller  som Lennart  Österlund sammanfattade  det; 
”Det är svåra saker som vi talar om och det går inte alltid att ge svar i koncentrerad form”. 
Vi anser dock ändå att de svar och information som vi redogör för ger en klar bild av vad 
företagen  i  fråga  sysslar  med,  vilket  även  Lennart  Österlund  påpekade  sitt  mail  rörande 
valideringen.

2.9.3 Access
Som ett steg i att öka accessen kom vi att vid första kontakten med respondenten, att ge en 
kortfattad  redogörelse  för  uppsatsens  syfte.  Vid  denna  tidpunkt  gavs  även  respondenten 
möjlighet  att  ställa  frågor  runtomkring  uppsatsen  och  dess  utformning.  Efter  att 
respondenterna fått ställa de frågor som de önskade svar på kom vi överens om en tidpunkt 
för intervjun. 

Vid genomförandet av intervjuerna kom vi ganska snart att inse att det rådde viss skillnad i 
respondenternas välvilja att svara på våra frågor. Några av respondenterna var ytterst villiga 
att svara på frågorna samt att diskutera runt omkring dessa, medan andra endast gav lite mer 
kortfattade svar. En bakomliggande orsak till detta kan förefalla vara tidsbrist. Vi anser ändå 
att intervjuerna har bidragit till en ökad förståelse till hur investerare ser på risker.

Vidare anser vi att vårt tillvägagångssätt rörande intervjuerna inte kunde ha gjorts på något 
annorlunda sätt. Detta beroende på att respondenterna inte ansåg sig ha tid för en personlig 
intervju och enda sättet att intervjua dessa personer var enligt dem själva en telefonintervju. 
Detta tillvägagångssätt borde således ha bidragit till att den sökta accessen har ökat.
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3. Introducerande kapitel
Detta  kapitel  syftar  till  att  hjälpa  läsaren  att  förstå  grunderna  och  förutsättningarna  för 
investeringar. Vi vill öka läsarens förståelse för de följande kapitlen. Vidare vill vi på detta 
sätt ge läsaren en större insikt i studien och själva problemet.

3.1 Inledning
Vi har valt att ha två teoretiskt grundade kapitel. Detta introducerande kapitel ökar läsaren 
förståelse och behandlar teorin om den effektiva marknaden samt värderingsmetoden Capital 
Asset  Model.  Nästa  kapitel  utgör  studiens  teoretiska  referensram och  redogör  för  teorier 
rörande investeringar  och associerande risker.   Vi  har  valt  att  förklara  sambandet  mellan 
teorierna med hjälp av modellen av ett hus, vilket illustreras av figuren nedan. Den effektiva 
marknaden utgör husets grund, den grund som själva huset är uppbyggt på. I detta fall utgör 
CAPM själva huset,  en metod som enligt  teorin används vid värdering av en investering. 
Risker  är  den  utomstående  komponenten,  vilket  kan  jämföras  med  inredningen  i  huset. 
Inredningen beror på vem som bor i huset och på samma sätt skiljer sig risker åt mellan olika 
investeringar.  Investeraren  är  toppen  av  huset,  nämligen  taket.  Värderingsmetoden  med 
påverkan  av  investeraren  kommer  slutligen  att  utmynna  i  ett  investeringsbeslut,  vilket 
illustreras av den rök som mynnar ut hur skorstenen. 

Figur 3.1 Teoretiskt samband

3.1.1 Historik
Den internationella ekonomin har rötter ända tillbaka på 1800-talet.28 Under de senaste 30 
åren har de nationella finansiella marknaderna blivit mer integrerade och en global marknad 

28 Lárusson, Björn, Lennart schön, Nilsson Carl-Axel , Från kolonisation till internationella investeringar,  Lund 
: Ekonomisk-historiska inst., Lunds univ, 6 upplagan, Lund, 1985. s. 35-36

Den effektiva marknaden

CAPM

Investeraren

investeringsbeslut

Risker

10



Introducerande kapitel

har uppstått. Denna förvandling beror till stor del på den teknologiska utvecklingen men även 
den ökade internationaliseringen av banker och affärslivet. Genom ny teknologi har tidigare 
hinder  övervunnits  vilket  lett  till  nya  möjligheter.  Globaliseringen  av  den  finansiella 
markanden har utvecklats på olika sätt i olika länder. Politikerna i en del länder försökte att 
trotsa  globaliseringen  genom  kontroller,  medan  andra  snabbt  avreglerade  marknaden.29 

Avregleringarna blev i många länder ett faktum med anledning av att existerande regler blivit 
ineffektiva. Under 80-talet konstaterades att överdrivna kontroller inte överensstämmer med 
vare  sig  effektiv  resursallokering  eller  stabil  ekonomisktillväxt.  Kontroller  försvårar 
investeringsbeslut och uppmuntrar inte sparande. Det globala finansiella systemet har blivit 
mer effektivt och är mer eller mindre ett perfekt integrerat system. Övergången har inte varit 
problemfri  utan  medfört  kriser  och  anpassningssvårigheter.30 Med anledning  av  en global 
markand  uppkom  nya  risker  och  möjligheter  som  inte  berörts  tidigare,  såsom  utländsk 
konkurrens och prissättning av internationella risker.31 En del mindre länder och u-länder har 
fortfarande inte anpassat sig till den nya utvecklingen.32 

Som ovan nämnts har länder genom tiden blivit mer integrerade, vilket betyder att den globala 
marknaden blivit mer effektiv. Teorin om den effektiva marknaden utgör grunden för den 
finansiella marknaden och då även grunden för investeringsteorierna. Med anledning av detta 
har  vi  valt  att  redogöra  för  den  generella  teorin  om den  effektiva  marknaden  samt  den 
effektiva marknaden i ett internationellt perspektiv. 

3.2 Den effektiva marknaden
Den effektiva marknaden utgör en av de ekonomiska huvudteorierna och försöker återspegla 
förhållandet mellan informationen och marknadsvärde. Teorin grundar sig på antagandet om 
att  människan  och  därigenom  aktörerna  på  den  ekonomiska  marknaden  är  rationella. 
Uttrycket rationell syftar i detta sammanhang på att den information som finns på marknaden 
införskaffas  omgående  och  att  värderingen  av  denna  information  inte  skiljer  sig  emellan 
aktörerna.33 Marknadseffektivitet är av stor betydelse vid investeringsanalyser, vilka syftar till 
att  finna  missvärderade  tillgångar.  Enligt  den  effektiva  marknadshypotesen  har  alla 
investerare  samma  tillgång  till  information  och  analyserar  denna  information  likvärdigt. 
Utifrån detta skulle alla investerares mätningar  vara förenliga,  vilket  inte överensstämmer 
med verkligheten. Det är med anledning av dessa skillnader som transaktioner existerar.34 Den 
effektiva marknadshypotesen kan anses vara extrem och därför troligen falsk. Med anledning 
av detta är det inte av stor betydelse om den ska accepteras eller förkastas. Istället bör fokus 
ligga på i  vilken utsträckning avkastningarna skiljer  sig från prognoserna.  Vinster  på den 
finansiella marknaden kan göras på grund av att avvikande värden återgår till verkligt värde. 
Återgången sker genom att investerare använder sig av prognoser för att utnyttja skillnaderna 
och göra fördelaktiga transaktioner.35 

29 Oxelheim, Lars, Financial Markets in Transition, London: Routledge, 1996. s. preface
30 Ibid s. 1
31 Ibid. s. 4
32 Ibid s. 1
33 Adrian Buckley, Multinational Finance, fifth edition, Harlow: FT Prentice Hall, 2004. s. 3
34 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 36
35 Ibid s. 37
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Priserna på en effektiv marknad reflekterar således all tillgänglig information och anpassar sig 
omedelbart till ny information. Med anledning av den omedelbara anpassningen går det inte 
att  göra  riskfria  vinster,  så  kallat  arbitrage.  Investerare  kan  med  andra  ord  inte  köpa  en 
tillgång för att sen säkert göra en riskfrivinst vid försäljning av tillgången. Detta leder till att 
investerare enbart kan förvänta sig en normal avkastning. Allmänt känd information är inte till 
någon  nytta  för  investeraren  på  grund  av  tillgångens  pris  speglar  denna  information. 
Tillgången anpassar sig till den nya informationen innan investeraren hinner utnyttja läget.36 

Figuren  nedan  visar  hur  marknaden  responderar  på  tillkännagivandet  av  ny  information. 
Prisförändringen på en tillgång som omedelbart reflekterar all ny information är representerad 
genom den svarta, heldragna linjen. Linjen bestående av små punkter speglar att marknaden 
överreagerar  på den ny information,  vilket  leder  till  att  tillgången blir  övervärderad.  Om 
marknaden istället regerar för sakta på tillkännagivandet av ny information blir reaktionen 
försenad, vilket representeras av den streckade linjen. Formen på linjerna vid överreaktion 
respektive vid försenad reaktion speglar hur priset på en effektiv marknad anpassar sig till det 
verkliga värdet. Om det tar flera dagar för priset att anpassa sig existerar det vinstmöjligheter 
för de investerare som köpt tillgången innan tillkännagivandet.37 Detta är känt som konceptet 
arbitrage och kommer behandlas senare, framförallt dess betydelse för effektiviteten.  

Figur 3.2 Konsekvenser av en effektiv marknad

3.2.1 Förutsättningar för en effektiv marknad
Hittills har vi  övergripande behandlat den effektiva marknaden och konsekvenserna av en 
denna. Vidare existerar det olika förutsättningar som leder till en effektiv marknad38, vilka vi 
nedan ska redogöra för. 

Rationalitet

36 Westerfield, Ross, S.A. Jaffe, R.W, J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 351-352
37 Ibid s. 352.353
38 Ibid s. 352
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Med rationalitet  menas  att  alla  aktörer  på  marknaden  är  rationella,  vilket  betyder  att  de 
omedelbart anpassar sig till ny information som de överväger vid mätning av tillgångens pris. 
I verkligheten agerar inte alla människor perfekt rationellt, vilket betyder att även investerare 
kan vara irrationella. Marknaden kan fortfarande vara effektiv trots att inte aktörerna på den 
beter sig rationellt, detta framgår av nedanstående resonemang.39 

Oberoende avvikelser från rationaliteten 
Om det existerar många obesvarade frågor och informationen inte är tillräcklig kan aktörerna 
på markanden bete sig irrationellt optimistiskt eller irrationellt pessimistiskt. Detta betyder att 
tillgången kan vara övervärderad respektive undervärderad, vilket skulle betyda att det finnas 
avvikelser från en effektiv marknad. Utifall de aktörer som tänker optimistiskt är lika många 
som de  aktörer  som tänker  pessimistiskt  skulle  tillgångens  värde  överensstämma med en 
effektiv marknad. Detta med anledning av att även om de flesta aktörer är irrationella kommer 
de två motsatserna, optimistisk respektive pessimistisk, att utesluta varandra. Således behöver 
inte alla aktörer vara rationella för att markanden ska vara effektiv.40

Vidare kan detta resonemang tyckas vara mindre realistiskt. Sannolikheten är inte alltför stor 
att de två typerna av irrationella investerare exakt skulle uppväga varandra. Vidare existerar 
det ytterligare ett resonemang som leder till en effektiv marknad.41

Arbitrage
Om de två typerna av de irrationella aktörerna inte utesluter varandra kommer det existera 
möjligheter  för  arbitrage  med  anledning  av  avvikelser  från  den  effektiva  marknaden. 
Rationella specialister med stor kunskap kommer att dra fördel av dessa möjligheter och göra 
riskfria vinster. Dessa aktörer kommer att göra vinster till dess att tillgångens värde återfått 
sitt verkliga värde och marknaden återigen är effektiv.42

Vidare måste  marknaden för  att  vara effektiv  uppfylla  något  av ovanstående  resonemang 
likväl som att följande fyra kriterier måste vara tillgodosedda;43

1. Det får inte förekomma transaktionskostnader.

2. All  information  kan  tillhandahållas  av  alla  aktörer  på  marknaden  men  även  att 
informationen är gratis att tillhandahålla.

3. Det  råder  inga skillnader  i  uppfattningen av informationen  och inte  heller  om det 
förväntade priset på tillgången.

4. Det får inte råda några dröjsmål på informationen.

3.2.2 Olika typer av information
Som tidigare nämnts bygger den effektiva marknadshypotesen på markandens tillgång och 
anpassning till ny information. Enligt teori finns det tre olika grader av marknadseffektivitet; 

39 Westerfield, Ross, S.A. Jaffe, R.W, J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 352-353
40 Ibid s. 353-354
41 Ibid. s. 354
42 Ibid s. 354
43 Bodie/Kane/Marcus, Investments, sixth edition, Boston: McGraw-Hill, 2005
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svag, semistark och stark form. Indelningen görs beroende på hur mycket information och 
vilken typ av information som finns återspeglad i tillgångens värde.44 Priser reflekterar viss 
information snabbare än annan. Utifrån detta särskiljer forskare tre olika typer av information; 
historisk information, offentlig information samt all information.45

Svag form
Under den svaga formen av markandseffektivitet återspeglar tillgångens värde all historisk 
information. Genom att använda den historiska informationen kan investerare försöka finna 
avvikelser i tillgångens värde, förutsett att kostnaden för undersökningen inte överstiger det 
adderade värdet.46 Vidare är det således icke möjligt för investeraren att göra vinster under 
denna form av effektivitet. Med anledning av att informationen är lättillgänglig klassificeras 
denna form som den svagaste formen av effektivitet. Om det var möjligt att göra extraordinära 
vinster  genom  att  studera  historisk  information  skulle  alla  utnyttja  denna  möjlighet  och 
marknadseffektivitet skulle uppnås.47 

Semistark form
Den semistarka formen utgör den största grunden för empirisk forskning. I denna form antas 
all  offentlig  information  reflektera  i  tillgångarnas  pris.  Den  offentliga  informationen  kan 
utspela  sig  i  delårsrapporter,  offentliga  tillkännagivanden  eller  annan  information  som 
utkommer på markanden.48 Denna form av effektivitet inkluderar även historisk information, 
vilket betyder att tillgångens värde måste reflektera både offentlig och historisk information.49

Stark form
Den  starka  formen  av  en  marknadseffektivitet  utgår  ifrån  att  all  information  påverkar 
tillgångens värde. Offentlig, privat likväl som historisk information inkluderas. Innebörden 
med detta är att det helt enkelt är omöjligt att göra sig förtjänster på insiderinformation. Detta 
strider helt mot flera exempel där insiderinformation har bidragit till stora olagliga inkomster 
och förtjänster.50

3.2.3 Den effektiva marknaden i ett internationellt perspektiv
Eftersom syftet med denna magisteruppsats är att få djupare förståelse för investerares syn på 
internationella investeringar beskriver vi även den effektiva markanden i ett internationellt 
perspektiv. 

Den internationella marknaden bygger på bedömningar från hela världen, vilka baseras på all 
nuvarande information. Konceptet rörande arbitrage är av stor betydelse i ett internationellt 
perspektiv. Flertalet av de relationer som existerar mellan den inhemska marknaden och den 
internationella markanden grundar sig på konceptet. Relationerna behandlar växelkursen, 

44 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 36
45 Westerfield, Ross, S.A. Jaffe, R.W, J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 354
46 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 37
47 Westerfield, Ross, S.A.. Jaffe, R.W. J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 355
48 Haugen, Robert A, Modern Investment Theory, fifth edition, Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall, 2001. s. 
575
49 Westerfield, Ross, S.A.. Jaffe, R.W. J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 356
50 Buckley, Adrian, Multinational Finance, fifth edition, Harlow: FT Prentice Hall, 2004. s.116
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räntesatsen och inflationen. Arbitrage möjliggör relationernas existens samt att det bidrar till 
en  effektiv  marknad.51 ”The  Purchasing  power  parity” är  den  relation  som  behandlar 
inflationen.  Den  innebär  att  växelkursen  mellan  två  länders  valutor  anpassar  sig  till 
förändringar i prisnivåerna, vilket betyder att skillnaden i inflation är lika med förändringen i 
växelkursen under en period.52 ”The International Fischer Effect” betyder att den förväntade 
avkastningen i två länder bör vara lika uttryckt i samma valuta53 För att det vidare inte ska 
existera  möjligheter  för  arbitrage  bör  skillnaden  i  räntesatsen vara  lika  skillnaden  i 
terminsräntan, vilket ”The Interest Rate Parity” påvisar.54

Om  markanden  inte  är  effektiv  kommer  värderingsmetoder  såsom  Capital  Asset  Pricing 
Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT) att förlora sin effektivitet och detta göra 
att analyser av markanden blir svåra eller till och med omöjliga genomföra.55 Vi har valt att 
fokusera  på  CAPM med anledning av att  modellen  utgör  en central  del  av  den moderna 
finansiella  ekonomin.  Modellen  är  vanligt  använd  vid  mätning  av  en  investeringens 
förväntade avkastning relativt en given risk.56 

3.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
En av de stora svårigheterna vid investeringar är beräkningen av det rådande förhållandet 
mellan riskens storlek och den förväntande avkastningen. För att nå ekonomiska fördelar vid 
investeringar används några betydelsefulla värderingsmetoder.  En av dessa metoder är den 
vanligt  använda Capital  Asset  Pricing Model.57 Modellen  som introducerades  av  William 
Sharpe tillhandahåller en teoretisk struktur för hur den förväntande avkastningen på en icke 
riskfri investering beräknas.58 En viktig utgångspunkt vid en investering är att investeraren 
skall kompenseras för den risk som tas. En ökning av riskerna kommer att få till följd att 
investeraren  bör  kräva  högre  förväntad  avkastning  för  att  investeringen  skall  ses  som 
lönsam.59 

Med risk i detta sammanhang menas variationen i tillgångens avkastning. Enligt CAPM beror 
variationen i  en tillgångs avkastning på två källor;  den systematiska  risken och den icke-
sytematiska  risken.  Den systematiska  risken  hänför  till  marknadsinfluenser  som i  en  viss 
utsträckning  påverkar  alla  tillgångar,  exempelvis  inflationen  och  räntor.  Risker  som  är 
specifika  för  en  enskild  tillgång  är  så  kallade  icke-systematiska  risker,  såsom  strejker. 
Exempelvis kan en plötslig uppsägning av personal påverka investeringar som är gjorda i det 
företaget.   Dessa risker benämns även för diversifierbara risker på grund av att investeraren 
kan utesluta dessa genom en väl diversifierad portfölj.60 En väl diversifierad portfölj består av 

51 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 32-33
52 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 135, 137
53 Ibid s. 153
54 Ibid s. 156
55 Haugen, Robert A, Modern Investment Theory, fifth edition, Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall, 2001. s . 
576
56 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 281
57 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005, s. 
25
58 Bodie/Kane/Marcus, Investments, sixth edition, Boston: McGraw-Hill, 2005. s. 282
59 Fuest, Michael. E. Investor risk premia and real macroeconomic fluctuations, Journal of Macroeconomics 28.  
(2006). s. 541
60 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 33
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ett stort antal olika tillgångar, vilket leder till att de enskilda tillgångarnas specifika risker 
utesluter varandra och risken elimineras.61 En grundtanke med CAPM modellen är att det är 
meningslöst att investera i individuella tillgångar. Det är istället ur en portfölj som de verkligt 
stora  avkastningarna  erhålls.  Enligt  CAPM  modellen  kan  en  ökning  av  den  förväntande 
avkastning uppnås endast genom en omfördelning av det investerade kapitalet tillsammans 
med en omfördelning av de tillgångar som innehas.62 Den systematiska risken kan på intet sätt 
elimineras  vilket  betyder  att  investeraren  måste  bli  kompenserad  för  denna  risk.63 Den 
systematiska risken är enligt CAPM den risk som framtiden utgör. Trots ett flertal metoder 
och modeller går det inte att till hundra procent tala om hur framtiden kommer att utveckla 
sig.

Vid investeringar i utlandet kommer investeraren att ställas inför två olika komponenter. Den 
ena av komponenterna berör den risk som den lokala markanden kommer att innebära. Denna 
risk kommer allt som oftast att benämnas som, den systematiska risken. Medan den andra 
faktorn  som  investeraren  möter,  risken  med  växelkursen,  kommer  att  benämnas  som  en 
osystematisk risk.64

Det innebär en stor svårighet att försöka förutspå framtiden och det enda egentliga hjälpmedel 
som investerarna har för att ge sig på att försöka förutspå framtiden är att analysera tidigare 
händelser  som  påminner  om  hur  framtiden  kan  komma  att  te  sig.65 Flera  modeller  har 
framtagits  för  att  göra  det  möjligt  att  genomföra  prognoser  over  hur  den  förväntade 
avkastningen kommer att se ut. Problemet med Capital Asset Pricing modellen och även med 
de andra värderingsmodellerna är att man bygger sina prognoser på gårdagens information. 
Man försöker helt enkelt ge prognoser genom att analysera tidigare händelser som påminner 
om framtidsutsikterna.66

3.3.1 Förutsättningar för CAPM
CAPM modellen grundar sig på vissa antaganden, vilka i en viss utsträckning är orealistiska 
men förenklar analysen avsevärt. Följande antaganden måste vara uppfyllda för att modellen 
ska vara brukbar: 67

1. Markanden består  av många små investerare som inte enskilt  kan påverka en tillgångs 
värde.
2. Perioden för innehavet är identiskt planerad av alla investerare. 
3. Det existerar enbart en viss mängd offentliga tillgångar avsedda för handel. Detta betyder 
att privata företag, utbildning (humankapital) och tillgångar grundade av regeringen (stadshus, 

61 Bodie/Kane/Marcus, Investments, sixth edition, Boston: McGraw-Hill, 2005. s . 350-351
62 Bodie/Kane/Marcus, Investments, sixth edition, Boston: McGraw-Hill, 2005. s 282, 283, 290
63 Ibid  s. 350-351
64 A. Shetty & J. Manley. Analysis of currency impact on internationel investment. Managerial Finance, Vol 32 
No 1, 2006. s. 10
65 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 112
66 Sharpe F. William, Alexander Gordon J, Bailey Jeffery V, Investments, sixth edition, Upper Saddle River, 
N.J. Prentice Hall, cop 1999, s. 242
67 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 282-283
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internationella flygplatser) utesluts. En fast, riskfri ränta antas gälla för investerare vid lån och 
utlån. 
4. Investerarna betalar ingen skatt på avkastningen och det finns inga transaktionskostnader. 

5. Alla investerare är rationella och strävar efter den optimala portföljen. Investerarna strävar 
efter att erhålla den högsta avkastningen till den lägsta risken. 
6. Alla investeraren har samma uppfattning om den ekonomiska marknaden.  De har även 
samma  förväntningar  på  marknaden  och  dess  framtid,  vilket  leder  till  samma  optimala 
markandsportfölj. 

3.3.2 Modellens uppbyggnad
Modellens innebörd är förbluffande enkel. Den risk som investeraren utsätter sig för är direkt 
proportionell mot den avkastning som erhålls.68 CAPM modellen är uppbyggd av formeln:
 
E(ri) = rf + β (rm - rf)

E(ri) = tillgångens förväntade avkastning 
rf = riskfri ränta
β = betavärde, tillgångens systematiska risk
rm= marknadens avkastning 

Rf representerar den kompensation som tillhandahålls vid placering av en investering över en 
förutbestämd tidsperiod. Om den kommande avkastningen, den riskfria räntan, i  förväg är 
känd så klassificeras investeringen riskfri. Betavärdet ger en beskrivning om hur en tillgång 
förhåller sig till den risk som alla tillgångar på marknaden utsätts för.69 Det är denna risk som 
investeraren  ställs  inför.  Ett  högt  värde  på  denna  koefficient  innebär  att  risken  med 
investeringen är hög och att investeraren bör kompenseras för den höga risk.70 Termen (rm – 
rf) benämns riskpremien och utgör skillnaden mellan marknadens avkastning och den riskfria 
räntan. Riskpremien tillsammans med den specifika tillgången representeras av β(rm – rf)71, 
vilket är den ersättning som investeraren måste erhålla för att investeringen och dess risk ska 
vara lönsam. Om den förväntande ersättningen inte sammanfaller och förefaller vara mindre 
än den krävda ersättningen är investeringen inte lönsam och bör avstås.72 Den förväntande 
avkastningen på en icke riskfri  investering är att  betrakta som avkastningen för en riskfri 
investering plus den rådande riskpremien.73 

Således skall investeraren enligt modellen erhålla en avkastning som motsvarar den riskfria 
avkastningen plus ett riskpremium. Storleken på risk premien är beroende på storlek av risken 
68 Haugen, Robert A, Modern Investment Theory, fifth edition, Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall, 2001, 
s.201
69 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
381
70 Fuest, Michael. E. Investor risk premia and real macroeconomic fluctuations, Journal of Macroeconomics 28.  
(2006). s. 547
71 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 489
72 Fuest, Michael. E. Investor risk premia and real macroeconomic fluctuations, Journal of Macroeconomics 28.  
(2006). s. 541
73 Young, S. David, O'Byrne, Stephen F, EVA & Value-Based Management : A Practical Guide to 
Implementation, McGraw-Hill: Professional Book Group, 2000. s. 165
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på investeringen. Men andra ord kommer investeraren att vara villig att ta stora risker så länge 
den förväntade avkastningen är större än de tagna riskerna.74 

3.3.3 CAPM i ett internationellt perspektiv
Marknadsportföljen  är  en  sammanvägning  av  alla  individuella  investerares  portföljer  och 
representerar hela ekonomin. Som tidigare sagt mäter betavärdet i  vilken utsträckning den 
specifika  tillgången  följer  markandens  rörelser,  d.v.s.  marknadsportföljen.75 I  ett 
internationellt perspektiv kan markandsportföljen företrädas av den inhemska portföljen eller 
en global marknadsportfölj. Exempelvis kan en svensk investering i USA följas av att den 
amerikanska eller svenska portföljen används. Vilken markandsportföljs som används beror 
på om de involverade kapitalmarknaderna är integrerade. Om marknaderna är integrerade bör 
den  globala  marknadsportföljen  användas  och  om  inte  så  gäller  det  motsatta.  Trots 
markandsimperfektioner såsom regleringar från regeringens sida är integrationen i dagsläget 
utbredd. Detta betyder att investerare kan förvänta sig samma kompromiss mellan systematisk 
risk och avkastning i olika länder.76  Riskpremien bör baseras på valet av marknadsportfölj. 
Om  markandsportföljen  är  global  bör  således  riskpremien  vara  global.77 För  att  få  fram 
relevant och användbart betavärde kan ett så kallat proxy nyttjas, vilket är ett liknande företag 
med liknande riskkaraktär.  Exempel  på proxy är  lokala företag i  det  utländska landet,  en 
industri på den utländska marknaden eller ett inhemskt anpassat industribeta.78 

Genom användandet  av  en  global  marknadsportfölj  klassificeras  en  del  risker  som  icke-
systematiska risker, vilka i ett inhemskt perspektiv ansågs vara systematiska. Detta betyder att 
investerare  kan reducera  risken  genom att  investera  globalt.  På  samma  sätt  som tidigare 
nämnts kan investeraren nu införskaffa  sig  en globalt  väl  diversifierad portfölj  genom att 
sprida  investeringen  på  flera  länder.  Global  integration  innebär  således  att  landsspecifika 
risker uteslutas på grund av att dessa motsätter sig varandra emellan länder. Vidare leder en 
global portfölj till en lägre riskpremie jämfört med en inhemsk portfölj.79

Med hjälp av CAPM kan den förväntade avkastningen på olika investeringar beräknas. För att 
välja med dessa investeringar krävs ett investeringsbeslut, vilket i stor utsträckning grundar 
sig på hur investeraren förhåller sig till risker och osäkerhet.  

74 Sharpe F. William, Alexander Gordon J, Bailey Jeffery V, Investments, sixth edition, Upper Saddle River, 
N.J. Prentice Hall, cop 1999. s. 228
75 Bodie/Kane/Marcus, Investments, sixth edition, Boston: McGraw-Hill, 2005.  s. 283
76 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. Eight edition. NJ: Wiley 2006. s. 496-497
77 Ibid s. 500-501
78 Ibid. s. 493-495
79 Ibid s. 497
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4. Teoretisk referensram
I detta kapitel behandlar vi investeringar och de risker som är associerade med investeringar. 
Upplägget av kapitlet är av betydelse för senare delar av uppsatsen. Empiri och analys bygger 
på teorin och är med denna anledning strukturerad på samma sätt.  Som framgått  av vårt 
angreppssätt grundar sig vår studie på detta kapitel.  

4.1 Investeringsbeslut
Figur 4.1 illustrerar en process vid beslutsfattandet som alla investerare genomgår. Processen 
kan delas in i två steg. Först samlar investeraren in information för att sedermera i det andra 
steget tolka informationen. Resultatet av denna process blir investeringsbeslutet. Processen är 
ständigt pågående, vilket innebär att ny information konstant insamlas. I verkligheten är det 
svårt att inkludera all information i ett beslut. Människor kapacitet att samla informationen är 
begränsad och därför utesluts delar. Informationen tolkas även på olika sätt av olika individer, 
vilket leder till differentierade underlag för investeringsbeslutet.80

Figur 4.1 Modell för beslutsfattande

4.1.1 Värdering
Missvärderade tillgångar innebär att investerare kan höja värdet på dess portfölj. Det finns två 
grundläggande  regler  vid  investeringsbeslut.  Dessa  regler  bygger  på  konceptet  rörande 
nettonuvärdet, vilket är skillnaden mellan värdet och priset. Om nettonuvärdet är större än 
noll  bör  tillgången  köpas  och  tillgången  bör  säljas  när  nettonuvärdet  är  mindre  än  noll. 
Exempelvis om en tillgångs värde är 1000 svenska kronor och det bedömda värdet är 1100 
kronor. I denna situation bör tillgången köpas med anledning av en vinst på 100 kronor.81 

Den  förväntade  vinsten  kan  bli  utesluten  av  olika  orsaker.  Genom dåliga  mätningar  kan 
resultatet avvika från det prognostiserade. Exempelvis kan investerarens mätningar vara för 
optimistiska, vilket betyder att den förväntade vinsten ses som högre än vad som är rimligt. 
Mätningarna kan även bygga på osäkerhet och därför kan inte avkastningen uppfyllas. Full 
säkerhet  skulle  leda  till  att  förväntningarna  uppfylldes  och  risker  för  förlust  uteslöts. 
Osäkerheten är av stor vikt därför att den finns närvarande i alla mätningar till en viss grad. 
Även  väl  genomförda  prognoser  kan  bli  påverkade  av  oförutsedda  händelser. 
Tillkännagivandet av ny information innebär ändrade förutsättningar för mätningen och 

80 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 105
81 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s.  38
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således kan ett positivt nettonuvärde förändras till ett negativt. Den förväntade avkastningen 
kan även påverkas positivt av den oförutsedda händelsen, vilket skulle innebära högre vinst.82

Olika investerares förväntningar skiljer sig åt på grund av olika tillgång till information samt 
att de hanterar informationen på olika sätt. Skillnaden kan även bero på skilda förutsättningar 
mellan investerarna, exempelvis skatt.83 I verkligheten beror avkastningen på en kombination 
mellan  oförutsedda  händelser,  investerarens  förväntningar  och de  skilda  förutsättningarna. 
Detta gör det nödvändigt för investeraren att använda riskanalys vid uträkning av värdet.84

Metoder om risk och osäkerhet inom finansiell teori grundas på konceptet rörande varians och 
standardavvikelse.85 Standardavvikelsen är lika med kvadratroten ur variansen, vilka är mått 
på hur mycket en tillgångs avkastning avviker från den förväntade avkastningen.86 Variansen 
anses inte vara ett hjälpfullt  verktyg vid mätning av risker. Investerare beaktar enbart den 
nedre delen av normalfördelningen som riskabel. Vidare anser de att det existerar flera typer 
av  risker  som  inte  kan  sammanfattas  i  en  användbar  variabel,  såsom  varians  eller 
standardavvikelse.  Istället  används  därför  flera  olika  mätinstrument  vid  beslutsfattandet. 
Risker  anses  således  vara  av  ett  multi-  dimensionellt  slag  och fokus  ligger  på det  värsta 
tänkbara resultatet.87 

4.1.2 Investeraren
Investerare sägs  vara  utility-maximerare  på grund av att  de eftersträvar  så  hög vinst  som 
möjligt under givna omständigheter. Utility i detta sammanhang är det subjektiva värde som 
en individ tillskriver en tillgång. Det subjektiva värdet beror på den individuella personens 
preferenser,  vilket  betyder  att  detta  värde  avviker  mellan  individer.  Utifrån  detta  väljer 
investeraren den investering som bäst stämmer överens med dennes  utility.  Utility kommer 
således att ligga till grund för beslutsfattarens val och attityd rörande risker.88 

Vidare är investerare riskabivalenta vilket betyder att de strävar efter att göra den investering 
som har den högsta avkastningen samtidigt som denna innehar den minsta möjliga risk. Med 
andra  ord  eftersträvar  investeraren  att  genomföra  en  placering  som  inte  är  känslig  för 
förändringar på marknaden eller i själva företaget.89 Beroende av hur investerare ställer sig till 
risker kommer de att välja att placera i länder med hög risk och hög avkastning. Eller om de 
är mindre riskbenägna kommer de att placera i något annat företag eller land.90 

82 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 40
83 Ibid s. 40
84 Ibid s. 41-42
85 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 1
86 Westerfield, Ross, S.A.. Jaffe, R.W. J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 255 
87 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 1-2
88 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 93-94
89 Fuest, Michael. E. Investor risk premia and real macroeconomic fluctuations, Journal of Macroeconomics 28.  
(2006).  s. 542 
90 Papadamou, S & Tsopoglou, S. Exploring the Benefits of International diversification and currency hedging 
for international fund portfolios. Managerial Finance. Vol 28. No 1. (2002). s. 35
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Som tidigare nämnts i denna uppsats anses investerare vara rationella. Utifrån detta överväger 
de alla alternativ och jämföra dessa med tanke på deras sannolikhet. I verkligheten är den 
generella synen av lite praktiskt värde och det motsatta har påvisats, nämligen irrationalitet. 
Alternativet med den högsta avkastningen och den lägsta standardavvikelsen är inte vanligt 
förekommande.91

Irrationaliteten kan till en viss del förklaras med hjälp av den psykologiska synen på risker, 
såsom  rädsla  för  förlust.  Utifrån  detta  följer  beslutsfattaren  vanligtvis  tumregler  vid 
utvärdering av en riskabel situation. Dessa regler utgör basen från vilken investeraren utgår 
vid finansiellt  beslutsfattande.  Det har  även påvisats  att  attityden  till  risker  kan förändras 
beroende på resultat från tidigare beslut på grund av önskan om framgång och överlevnad. 
Vid nyligen gjorda förluster är rädslan för förluster större och därför undviks risker. Däremot 
är storleken på förlusten avgörande. Små förluster kan ge ett fortsatt risktagande beteende. 
Även det övergripande resultatet har en påverkan på beslutsfattandet. Studier har påvisat att 
beslutfattandet grundar sig på teori om rationella val. Exempelvis anses inte osäkerhet rörande 
positiva resultat som riskabla, vilket betyder att enbart eventuellt negativa resultat är förenliga 
med risk. En investering som har ett positivt förväntat nettonuvärde förkastas om det finns en 
liten chans för ett stort negativt resultat. Risk ses som utsattheten för förlust och en riskabel 
situation innefattar brist på information, kontroll och tid.92  

Det har påvisats att beslut som innebär en mindre ansenlig risk leder till att beslutsfattarna 
istället  visar ett  risktagande beteende.  Vidare beror även det  risktagande beteendet på hur 
beslutet framställs. Om de olika valalternativen framställs i form av vinster påvisas mindre 
villighet att ta risker och vice versa vid framställningen av förluster.93

I verkligheten förkastas oftast de extrema beslutsalternativen, nämligen alternativen med de 
minsta och de högsta förväntade värdena. Beslutsfattaren väljer ofta ett alternativ i mitten på 
en skala, d.v.s. ett alternativ som varken innebär extremt hög eller extremt liten risk. Med 
anledning av detta kan införandet av en riskabel  placering till  skalan innebära att  ett  mer 
riskabelt alternativ väljs.94  

Vidare visar undersökningar på att investerarnas tillfälliga stämning kommer att ha inverkan 
när det kommer till att bestämma deras risktagande och hur stor risk de är beredda att ta, 
exempel på faktorer som inverkar på risktagandet är; humör, känslor samt tillfälliga åsikter 
om riskernas storlek. Undersökningar visar även på att vissa investerare är mer riskabivalenta 
än andra och att de risktaganden som investerarna tar är mer beroende av de tillfälliga humör 
som investerarna befinner sig i än de grundläggande antaganden om vilken risk de i vanliga 
fall är beredda att ta.95

4.2 Risk med investeringar
Benämningen risk är något som de allra flesta förknippar med något som inte är förutbestämt. 
I finansiell ekonomi har termen innebörden av att man som investerare inte vet hur den 

91 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005).  s. 1-2
92 Ibid s. 2
93 Ibid s. 2
94 Ibid s. 3
95 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 112
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ekonomiska avkastningen kommer  att  utvecklas.96 Risker  beskriver  således situationer  där 
framtiden  är  osäker.  Osäkerheten  uppstår  med  anledning  av  brist  på  information  och 
oförmågan  att  förstå  informationen.97 För  en  investering  innebär  detta  att  den  framtida 
avkastningen inte är densamma som den förväntade.98

Investerare vet inte hur olika riskerna kommer att  variera från dag till  dag. Detta gör det 
nödvändigt att ha en fördelning av tillgångarna och investeringarna. Denna omfördelning kan 
om den används rätt  reducera  den totala  risken och bidra till  att  investeraren inte är  lika 
beroende av de variationer som sker i omvärlden.99 

För de företag som investerar globalt  är  det nödvändigt att  samla information om de nya 
marknaderna och de risker som är relaterade till de olika investeringarna. Detta är speciellt 
viktigt då vissa länder har en miljö, som är gynnsam och säker för företag medan andra länder 
innehar  en  miljö  där  det  råder  stor  risk  för  politiska  situationer  vilka  kan ha  en  negativ 
inverkan på företagen. Exempel på en sådan politisk inverkan kan vara handelsförbud, risken 
för militära kupper eller den brottsstatistik som faktiskt råder i landet.100 Studier visar på att 
det  råder  ett  starkt  samband  mellan  de  risker  som  finns  på  marknaden  och  de 
makroekonomiska  faktorerna.  Sambandet  syns  extra  tydligt  när  räntorna  går  upp  och 
investeringarna sjunker.101  

I världen finns det för tillfället 219 länder.102 Dessa länder skiljer sig kraftigt åt sinsemellan. 
De skillnader som råder i de olika länderna i form av lagar, regeringar, politik, valutor bidrar 
till att det råder olika risker i länderna. Detta fenomen gör det nödvändigt för investeraren att 
göra en grundlig analys av sina investeringar för att på bästa möjliga sätt kunna genomföra de 
mest lönsamma investeringarna.103

Skillnaderna länderna emellan kan vara väldigt tydliga och då främst ekonomiska outvecklade 
länder. Med outvecklade länder menas länder som inte har en fungerande aktiemarknad eller 
som inte har en stabil valutakurs. I dessa länder råder det en större risk vid en placering än vad 
det gör i ett stabilt land med en fungerande aktiemarknad och/eller valutakurs. Detta fenomen 
gör  det  nödvändigt  att  vid  en investering se  över  de  makroekonomiska  faktorerna såsom 
räntor, inflation etc.104 Det bör även tänkas på att länder med ett icke fungerande styre och 
lagar gör det svårare att få tillgång till information i form av rapporter och årsredovisningar.105

Länder, såsom Mexiko och Argentina, där det nyligen har varit kriser innehar höga risker. 
Mexikos  kris  utgjordes  av  tequilakrisen  vilket  visade  omvärlden  hur  beroende  de  var  av 
exporten av tequila. När omvärlden insåg dess betydelse blev investerare mer försiktig att 

96 Harrington, Scott E. Risk management and insurance. Singapore. Irwin/McGraw-Hill. 1999. s. 3
97 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 92
98 Ibid s. 96
99 M. B. Stanek. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News, Vol 25, No 4, 2002. s. 19
100 Billion, Phillipe Le. Angola`s Political economy of war: The role of Oil and Diamonds 1975-2000. African 
Affairs. (2001). s. 77-78 
101 Lettau, M. Ludvigson, S. Journal of Monetary Economics 49. (2003). s. 32
102 http://www.atlapedia.com/online/country_index.htm 2007-05-07, 10:53
103 Platt, G. The emoirical characterization of financial markets in developing countries. Managerial Finance, vol  
24, No 3, (1998). s. 8 
104 Ibid s. 9
105 Ibid s. 10
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investera i landet.106 Vidare är inte den inhemska risken i bland annat Indien och Thailand 
bestämd. Orsaken till att dessa länders risker inte är bestämda grundar sig i att marknaden är 
för osäker.107

För att kunna förutse hur en investering i ett främmande land kommer att te sig och vilken 
avkastning  som  denna  kommer  att  ge  kan  hjälp  tas  utav  indikatorn,  POR.  POR  är  en 
förkortning för  ”Profit  Opportunity  Recommendation”.  Denna  indikator  ger  varje  land ett 
specifikt nummer mellan 1 till 100 där ett högt värde är en indikator på att landet innehar en 
god avkastning i förhållande till den politiska risk som råder i landet.108 

Innan  vi  ska  gå  in  närmare  på  risker  kopplade  till  investeringar  och  då  främst  globala 
investeringar vill vi konstatera att investerare är ute efter att maximera sina vinster samtidigt 
som de  tar  en  minimal  risk  med  investeringen.  I  teorin  benämns  detta  fenomen  som att 
investerarna  är  riskabivalenta,  vilket  nämnts  tidigare.  Investerarna  söker  således  efter  att 
investera i  företag som innehar en minimal  risk för att gå i konkurs, eller att  undvika att 
utsättas för politisk risk som kan komma att ge stora finansiella problem för företaget. Risker 
som dessa  tar  investeraren endast  om kompensationen  är  tillräcklig.  Detta  har  vi  tidigare 
belyst i vårt introducerande kapital, i avsnittet som berör Capital Asset Pricing Model.109

4.2.1 Risker 
Nedan kommer vi att behandla risker som investerare kan utsättas för vid investeringar. En 
del risker är aktuella oavsett om investeringen är inhemsk eller internationell. Andra har ett 
klarare  samband  med  internationella  investeringar,  såsom  risker  rörande  växelkursen.  De 
olika typerna av risker kan vara mer påtagliga i vissa länder än andra, vilket är något som 
investeraren måste överväga och analysera vid beslutsfattandet. 

Vi har valt att inkludera nedanstående risker i denna magisteruppsats, vilken även behandlar 
investerares syn på risker.

Lands- & politiska risker
Risker för naturkatastrofer.
Risker med förändringar i den rådande växelkursen.
Risken med förändringar i inflation och räntor. 

4.2.2 Lands- och politiska risker
Den  ekonomiska  och  politiska  situationen  i  det  land  som  det  investerande  företaget  är 
verksam inom kommer att ha stor inverkan på företaget. Om det råder ett demokratiskt system 
och en stabil ekonomi kommer detta att få till följd att företag väljer att investera i landet. 
Detta beroende på att företagen kan känna sig trygga med anledning av att det inte kommer att 

106 Carrier, Francesca. Errunza, Vihang. Majerbi, Basma. Local risk factors in emerging markets: Are they 
separately priced? Journal of Empirical Finance 13. (2006). s. 458
107 Carrier, Francesca. Errunza, Vihang. Majerbi, Basma. Local risk factors in emerging markets: Are they 
separately priced? Journal of Empirical Finance 13. (2006). s. 454
108http://www.beri.com/brs.asp
109 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 133
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bli  någon större inblandning från landets  regering i  projektet.110 Om landet  å  andra sidan 
innehar  en  ostabil  ekonomisk  miljö  kommer  förändringar  i  den  monetära  basen  eller 
ekonomiska beslut, såsom att förändra den rådande räntan, att få en stor påverkan på företaget 
och dess investering.111 Vid placeringar i länder med stor politisk osäkerhet kan företagen som 
investerar i landet komma att möta det faktum att deras investeringar omhändertas av landets 
regering. 112 Politiska risker kan exempelvis vara en förändring i den rådande räntan, skatter, 
ny regler och lagar.113

När företag övergår från att endast vara verksamma på den inhemska markanden till att börja 
investera i andra länder kommer företagen att ställas inför risker som är förknippade med 
”investeringslandets” sociala miljö, politik, regler och lagar. Dessa faktorer kommer alla att 
gå under benämningen ”landsrelaterade risker”. Förändringar inom dessa faktorer kommer att 
påverka den ekonomiska aktiviteten i landet. 114

Skillnader i  kultur  är detsamma som att  säga att  det  råder  skillnader i  personliga åsikter, 
förväntningar på framtiden, den hierarkiriska ordningen, sociala åsikter, åsikter om huruvida 
det är viktigt med materiella saker.115

Vid en investering i ett annat land måste investeraren således utöver den ekonomiska miljön 
även ha en viss insikt i den politiska miljön. Om det råder en osäkerhet i den politiska miljön 
kan effekten bli att regeringen väljer att styra eller helt tar över kontrollen över investeringen. 
Några bakomliggande orsaker till att de olika politiska systemen skiljer sig åt är den i landet 
rådande kulturen samt de lagar och regler som råder i landet. Om dessa skillnader är markanta 
kommer det få till  konsekvens att  risker länderna emellan skiljer  sig åt.  Vidare kan detta 
resultera  i  att  en  investering  ej  blir  av  på  grund av  den ökade risken.116 Det  finns  några 
indikatorer, som kan hjälpa företaget att beräkna den förväntade ekonomiska situationen för 
ett land. Några av dessa är; om landet har ett stort budgetunderskott i förhållande till landets 
BNP, höga skatter, hög priskontroll av regeringen, liten vinstchans på investeringar.117 Även 
demokratiska länder kan komma att omhänderta en investering eller skapa en ogynnsam miljö 
för en investerare. Men detta händer mycket mer sällan än vad som sker i ett odemokratiskt 
land.118 

Ett lands välfärd är av väsentlig betydelse för den förväntade avkastningarna samt de priser 
som råder på marknaden. Om välfärden i ett land sjunker kommer det att få till konsekvens att 
mindre likvida medel finns hos hushållen, vilket betyder att färre investeringar kommer ske. 

110 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. 
160
111 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
160
112 Quer, D. Claver, E & Rienda, L. The impact of country risk and cultural distance on entry mode choice. An 
international journal. Vol 14. No 1. (2007). s. 76
113 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 29
114 Quer, D. Claver, E & Rienda, L. The impact of country risk and cultural distance on entry mode choice. An 
international journal. Vol 14. No 1. (2007). s. 75
115 Ibid s. 77
116 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 75
117 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
167
118 Li, Quan & Resnick, Adam. Reversal of Fortunes: Democratic institutions and Foreign inflows to developing 
cpuntries. International organization 57, Winter (2003) .s . 203-204  
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Företagen  som  är  beroende  av  investeringar,  från  bland  annat  privatinvesterare,  kommer 
tvingas minska sina utgifter. När företagen måste se över sin produktion av varor eller tjänster 
kommer allmänhetens förtroende för företaget eller landet att sjunka och investerarna söker 
sig  till  andra  länder  för  att  göra  sina  investeringar.119 Allt  fler  regeringar  har  börja  inse 
fördelarna med utländska investeringar i landet. Fördelarna kommer att bestå av ökad monetär 
bas samt fler arbetstillfällen. Dessa fördelar har bidragit till att ländernas regeringar försöker 
skapa en bra miljö för de utländska investerarna och dess projekt.120 Men det är inte bara 
regeringarna som dikterar upp de ekonomiska förutsättningarna som ett företag kommer att 
ställas inför. Åtanke bör finnas om att flera globala företagen innehar en ekonomisk bas som i 
vissa  fall  överstiger  ett  helt  lands  ekonomiska resurser.  I  dessa  fall  är  det  företagen som 
dikterar de förutsättningar som kommer att råda på marknaden. Dessa förutsättningar kan vara 
vilken låneränta som skall  gälla eller vilken nivå som lönerna skall  befinna sig på.121 Vid 
situationer där företagen är så pass stora att de påverkar hela landets ekonomi ligger det i 
regeringens  intresse  att  försöka  ingå  avtal  och  överenskommande  om  hur  regeringen 
respektive  företaget  ska  agera  i  vissa  specifika  situationer.  Exempelvis  om det  råder  stor 
arbetslöshet  i  landet  kan  företaget  erbjuda  att  anställa  ur  den  lokala  befolkningen  och  i 
gengäld kräva en lägre låneränta av banker och regeringar.122 I många fall där detta sker talas 
det  om  en  “win-win”  situation.  Lokalbefolkningen  får  arbete  som  i  sin  tur  ökar 
skatteintäkterna  för  landet  och  regeringen.  Samtidigt  får  företaget  en  mer  gynnsamma 
låneränta och kan på så sätt expandera till en lägre kostnad.123 

För ett land som haft en finansiell kris kommer det att krävas ett hårt arbete för att få tillbaka 
förtroendet hos investerarna. Detta arbete kommer att vara hårdare än vad som krävs för ett 
land som inte innehaft en kris.124 För att stabilisera den politiska och ekonomiska situationen i 
ett land kan regeringen använda stabiliseringspolitik. Med anledning av detta kan landet även 
locka fler investerare genom att erbjuda bättre förutsättningar.   

4.2.2.1 Stabiliseringspolitik
Oregelbunden och oförutsedd finansiell och monetär politik leder till osäkerhet, vilket innebär 
risk  för  investeraren.  Risker  av  detta  slag  leder  till  reducering  av  investeringar  och 
uppmuntrar snarare ett utflöde av kapital.125 

Den makroekonomiska stabiliseringen är av stor betydelse vid den finansiella och monetära 
politikens  cykler.  Det  kan  förväntas  att  optimal  stabiliseringspolitik  leder  till  tillväxt, 
exempelvis försök att stabilisera och jämna ut fluktuationerna. I industriländer har denna typ 
av  politik  varit  framträdande,  vilket  inte  är  lika  allmänt  i  utvecklingsländerna. 
Stabiliseringspolitiken har haft både främjande och motverkande effekter på fluktuationerna i 
utvecklingsländerna. Studier rörande utvecklingsländer har visat att stabiliseringspolitiken kan 
bidra  till  större  förutsägbarhet  och  en  bättre  investeringsmiljö,  vilket  bidrar  till  snabbare 
tillväxt. Det hävdas även att utvecklingsländer är hämmade till att bedriva en optimal 

119 Lettau, M. Ludvigson, S. Journal of Monetary Economics 49. (2003). s. 32, 34
120 Gnos, Claude & Rochon, Philippe-Louis, The Washington consensus and multinational banking in Latin 
America, Journal of Post Keynesian Economics, Vol 27,No 2 Winter 2004-2005. s. 321-323
121 Ibid s. 321-323
122 Ibid s. 321-323
123 Ibid s. 321-323
124 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms.  Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 23
125 Blejer, Mario I. Economic growth and the stability and efficiency of the financial sector, Journal of Banking 
& Finance 30. (2006). s. 3430
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stabiliseringspolitik  med  anledning  av  en  del  faktorer.  Bland  annat  kan  det  bero  på  de 
återkommande  kreditnederlagen  i  världens  kapitalmarknader,  så  kallade  ”sudden  stops”. 
Ekonomipolitiska  hinder  eller  den genomgripande adoptionen av olämplig  växelkursregim 
kan även ha en bidragande inverkan. Vidare anses den hämmande effekten även vara relaterat 
till finansiell instabilitet, ineffektivitet och finansiella marknadsimperfektioner. Bankutlåning 
tenderar att  följa fluktuationernas mönster och anses därför vara en indikator på finansiell 
instabilitet. Vilket vidare anses vara ett skäl för finansiella regler och finansiella kontroller.126 

Den finansiella instabilitetens påverkan på tillväxten är tvetydig. Instabilitet kan sägas ha en 
negativ inverkan på tillväxten, exempelvis prisbubblor. Ökad instabilitet med anledning av 
marknadssvängningar kan mycket väl vara positivt kopplat till tillväxt. Som tidigare nämnts 
ändras  priserna  vid  tillkännagivandet  av  ny  information  vilket  skapar  svängningar.  Med 
anledning av de nya priserna kan bättre beslut fattas och därför kan detta ses som höjande av 
tillväxten.  Om  svängningarna  däremot  blir  för  stora  har  detta  en  negativ  inverkan  med 
anledning att det blir svårt att skydda sig mot den negativa effekten. Utan skydd kan det bli 
kostsamt för ekonomier vilket kan ge upphov till kriser. Marknadssvängningar i en mindre 
omfattning har således en positiv effekt på tillväxten medan de i större utsträckning kan ge 
upplopp för ekonomiska kriser.127

En stabil och effektiv finansiell sektor motverkar instabilitet. Det har visats att länder med 
effektiva  finansiella  system har  lägre  benägenhet  för  bankkriser,  valutakriser  samt  att  de 
hanterar inträffade kriser på ett bättre sätt. Vidare har det påvisats att dessa länder har högre 
tillväxt.128  

4.2.3 Risk för naturkatastrofer
En annan risk som investeraren kan ställas inför berör de risker som naturen utgör, med detta 
menas  till  exempel  jordbävningar,  översvämningar  eller  bränder.  Dessa  faktorer  kan  vara 
svåra att förutse och ta med i beaktning vid investeringar.129 

De risker som är förknippade med flodvågor, bränder eller jordbävningar utgör inte en lika 
stor påverkan på den totala risken som de politiska faktorerna gör. Trots detta ska dessa risker 
inte förbises av investeraren. När ett företag har produktion i ett land där risken för att dessa 
händelser  är  stor kommer  investerarna kräva en högre förväntad avkastning eftersom den 
totala risken har ökat.130  

4.2.4 Risker med växelkurser
Risker med handel av olika valutor handlar om de variationer som sker i rådande växelkurser 
och som påverkar de rådande kostnaderna och intäkterna.131 Placeringar i flera av världens 
länder kommer att innebära en risk gällande den rådande växelkursen. Den bakomliggande 

126 Blejer, Mario I. Economic growth and the stability and efficiency of the financial sector, Journal of Banking 
& Finance 30. (2006). s. 3430
127 Ibid s. 3430-3431
128 Ibid s. 3431-3432
129 Buckley, Adrian, Multinational Finance, fifth edition, Harlow: FT Prentice Hall, 2004. s. 606
130 Lamont, A Owen. Investment Plans and Stock Returns. The Journal of Finance, Vol LV, NO 6. (Dec 2000).s.  
2721
131 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
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orsaken till att det inte gäller alla länder är främst beroende av de finansiella kriser som är 
verksamma inom landets gränser.132

De förändringar som påverkar den rådande växelkursen är om efterfrågan av en valuta relativ 
en annan överstiger utbudet eller om det omvända sker. Andra faktor som spelar en viktig roll 
vid  fluktuationer  i  växelkursen  är  den  rådande nivån på  inflationen,  om landets  ekonomi 
förväntas förändras, eller om den politiska säkerheten tenderar att förändras. Osäker politisk 
situation betyder att landets valuta förlorar värde i förhållande till de övriga valutorna.133 

I grunden råder det två olika risker som investerare kommer att ställas inför vid internationella 
investeringar, nämligen risker vid transaktioner samt de risker som bildas vid översättning av 
siffror.134 De risker som är förknippade med transaktioner är när det sker förändringar i de 
rådande växelkurserna och som i sin tur påverkar resultat utan att det i  verkligheten skett 
några  förändringar.  Investeraren  är  helt  enkelt  ett  offer  för  förändringar  som  sker  i 
omvärlden.135 När ett företag utsätts för problem vid översättning av bokslut och finansiella 
rapporter  mellan  länder  kallas  problemen  för  översättningsproblem.136 Risken  som  berör 
översättning av finansiell data anses av flera analytiker inte vara av betydelse medan många 
andra anser att denna risk är av största vikt. Innebörden med risken är att företagen som är 
verksamma inom flera olika  länder  får  information från  flera  olika länder  och när  denna 
information  skall  sammanställas  krävs  omräkning  av  en  valuta  till  en  annan.  Denna 
omräkning påverkas av den rådande inflationen men även av vilka uträkningssystem som har 
används.137

De risker som är förknippade med valutan kommer att ha en stor inverkan på det kapital som 
företagen kommer att erhålla. Därav kommer det att vara av stor vikt att företagen analyserar 
och värderar hur den finansiella markanden kan komma att te sig. När det råder osäkerhet om 
framtiden kommer bolagen att omfördela sina lån och inkomster så att företaget inte blir lika 
beroende av de eventuellt kommande variationerna i omvärlden. Problemet med att omfördela 
valutor ligger i att analytiker inte kan förutspå framtiden och då speciellt inte på lång sikt. 
Detta  gör  att  företagen  är  tvungna att  värdera  och analysera  framtiden  under  en  löpande 
tidsram utan ett slut.138 

4.2.4.1 Olika växelkurser
Om  regeringen  väljer  att  använda  sig  av  en  fast  växelkurs  blir  landet  tvunget  att  ha 
ekonomiska resurser för att försvara sig mot spekulationer. I motsats, med en rörlig växelkurs, 
blir landet tvunget att försvara valutan mot framtida fluktuationer. Det finns även ett tredje 
alternativ och det är att ingå i en valuta union. Problemet med detta är att regeringen tappar 
sitt inflytande över valutan och blir således styrd av övriga länder i unionen. Mellan dessa tre 

132 Carrier, Francesca. Errunza, Vihang. Majerbi, Basma. Local risk factors in emerging markets: Are they 
separately priced? Journal of Empirical Finance 13. (2006). s. 445
133 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s . 29-30
134 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
251-253
135 Ibid s. 251-252
136 Ibid s. 251
137 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 26
138 Ibid s. 25
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alternativ råder det ett så kallat ”trade-off” beteende, vilket innebär att ett land kan skydda sig 
mot två av dessa faktorer men inte alla (samtidigt).139 

Ett exempel på när det lönade sig att binda valutan till amerikanska dollarna visade sig under 
1990-talet i Brasilien. Under tidsperioden hade Brasilien en inflation på inte mindre än 1500 
%. Priset på varor förändrades från en dag till en dag och det var fullständig kris i landet. För 
att förhindra att problemen blev för stora kom den Brasilianska regeringen att binda sin valuta 
till den amerikanska dollarn. Bindandet kom att få till konsekvens att inflationen stagnerade 
och Brasilien kunde starta att bygga upp sin ekonomi igen.140

Med en rörlig  växelkurs  är  de  fluktuationer  som sker  i  valutan  ej  endast  tillfälliga.  Den 
bakomliggande orsaken till detta är att när växelkursen sjunker inbjuds investerarna till att 
placera i något annat företag eller land. När pengar förs ut ur landet sjunker den monetära 
basen i landet och detta i sin tur leder till att räntan stiger och växelkursen återigen stiger. 
Valutakursen kommer att stiga tills dess att den når jämviktspunkten. (Detta är åtminstone vad 
teorier försöker förklara.)141 

4.2.4.2  Kris med anledning av valutakurs
Om företag  gör  placeringar  i  utländska länder  kommer  företaget  att  utsättas  för  en  ökad 
ekonomisk risk samt en ökad risk vid handeln av utländsk valuta. Sett historiskt finns det ett 
flertal företag som lidit ekonomisk på grund utav förändringar i de rådande valutakurserna. 
Ett  tydligt  exempel  på detta är Coca Cola som är världens största läskedrycks  tillverkare. 
Händelsen utspelade sig  i  Sydamerika  vilket  är  en av världens största  marknader för just 
läskedrycker. Coca Cola som har en stor del av sin inkomst från just denna marknad kom att 
ta lån i dollar. När sedan Mexiko släppte sin valuta fritt, med anledning krisen, kom Peson att 
falla fritt, följden blev att Coca Cola förlorade inkomster samtidigt som deras lån i dollarn 
kom att bli dyrare.142 Krisen i Mexico är exempel på en valuta kris som skett i nutid. Som 
sagts handlade det om att Peson föll kraftigt i värld och för att förhindra ett fortsatt fall av 
valutan kom försäljning av statliga bolag och övergången till privatisering att  bidra till  en 
förbättrad ekonomi. Men den mexikanska regeringen nöjde sig inte med detta utan ökade 
även räntan  så  att  den  låg  3,15  % över  den amerikanska  räntan.  Detta  fick  till  följd  att 
utländska investerare sökte sig till investeringsobjekt i Mexiko och den monetära basen ökade 
som ett resultat av detta.143

Det finns ett mångfall av exempel på hur kriser kan uppstå när ett företag blir för beroende av 
en valuta. Krisen beror allt som oftast av att företagets inkomster kommer från en och samma 
valuta samtidigt som deras lån kommer från en annan valuta. När det sedan blir fluktuationer i 
valutan där inkomster kommer ifrån kommer lånen att bli dyrare samtidigt som inkomsterna 
sjunker.144

4.2.4.3 Reducera risken
För att minska de risker som förändringar i de rådande växelkurserna medför har företagen 
flera olika metoder. En av dessa metoder är att använda sig av så kallad säkring. Innebörden 

139 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 19
140 Ibid s. 23
141 Ibid s. 20
142 Ibid s. 26
143 Ibid s. 23
144 Ibid s. 20
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med denna metod är  att  resurserna omfördelas  mellan  flera  olika  länder och i  flera olika 
valutor. Genom att göra detta kan det förhindras att en fluktuation inom en valuta påverkar 
företaget i någon större utsträckning.145 Investeraren söker efter att nå en investering som ökar 
med ett jämnt mönster utan hastiga värdeförändringar åt ena eller andra hållet. Vid säkring 
omfördelas riskerna så att den totala risken minskas.146

Problemet  med  säkring  är  att  investeraren  oftast  placerar  sina  pengar  över  en  lång  tid, 
metoden med säkring å andra sidan är ett kortsiktigt hjälpmedel och måste omvärderas när ny 
information tillkännages på markanden. Detta skapar problem eftersom säkring och analysen 
som  gjorts  av  markanden  inte  kan  användas  under  en  lång  tid.147 Ett  flertal  investerare 
hänvisar till att säkring är ett instrument som saknar betydande värde. De anser att vinsten 
som ett litet företag eller privatpersoner kan tjäna med hjälp av säkring kommer att kvittas 
mot de avgifter som är tvungna att erlägga vid användandet av metoden med säkring.148 

Fler tekniker som kan användas för att undvika risker vid handel av valutor:149 

Använda lån för att finansiera utländska investeringar.
Ta lån i flera olika valutor som är korrelerade med varandra.
Köpa framtida kontrakt som låser in värdet på det man har investerat i.
Finansiera investeringen genom lån i inhemska banker. 

De risker som är förknippade med valutakurserna kan förhandlas bort genom, som vi redan 
nämnt, att omfördela sina lån och inkomster i andra valutor. Det finns dock ett annat alternativ 
och det är att ingå ett avtal med regeringen och banker om att företaget eller investeraren 
kommer att få en lägre låneränta. Denna modell kommer dock bara att vara användbar om 
företaget är stort eller kommer att ha stor betydelse för landets ekonomi eller arbetskraft.150 

Eftersom syftet med denna magisteruppsats inte behandlar hur investerare med hjälp av olika 
metoder kan reducera risker har vi valt att inte vidare redogöra för dessa metoder. 

Undersökningar visar på att investerare inte alltför stor utsträckning bör fokusera på vilken 
risk  växelkursen  medför.  Istället  visar  undersökningar  på  att  den  risk  som  den  lokala 
marknaden utgör kan många gånger utgöra en större risk är vad växelkursen gör.151 Majebi 
kom att  sin undersökning 2006 komma fram till  att  den lokala risken som en investering 
utsätts för vida överstiger de risker som växelkursen medför. I undersökningen kom Majebi 
fram till att växelkursen utgör i genomsnitt 15 % av den totala risken detta i jämförelse med 
80 % för den lokala marknaden.152

145 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
190-191
146 Branger, N. Mahayni, A. Tractable hedging: An implementation of robust hedging strategies, Journal of  
Economic Dynamics & Control. (2006) s. 1940
147 Worzala, Eleine. Currency risk and international property investments. Journal of Property Valuation & 
Investment. Vol 13. No 5. (1996). s. 25
148 Ibid s. 34
149 Ibid s. 33
150 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 26
151 Carrier, Francesca. Errunza, Vihang. Majerbi, Basma. Local risk factors in emerging markets: Are they 
separately priced? Journal of Empirical Finance 13. (2006). s. 445
152 Ibid s. 446
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4.2.3 Inflationsrisk och påverkan av den verkliga räntan
Definitionen på inflation är att det sker en ökning i de generella produkterna och priserna, i 
förhållande till några index och dess köpkraft.153 Ekonomer och analytiker har länge insett att 
en  hög  inflation  inte  bara  påverkar  individernas  köpkraft  utan  även  hela  ekonomin.  När 
inflationen förändras kommer de rådande växelkurserna att påverkas och detta kommer att få 
till följd att de makroekonomiska faktorerna förändras.154

Inflationen följer i de flesta länder ett mönster, det vill säga att en ungefärlig inflationsnivå är 
på förhand känd. Sverige har t.ex. ett  mål om att  ha en inflationstakt på cirka 2 %. Men 
eftersom alla länder inte har samma ordnade ekonomiska system som länderna i västvärlden 
bör investeraren ändå vara uppmärksam på om det kommer att ske några förändringar.155 Det 
är idag vanligt att inneha en inflationsnivå på omkring 2-3 %. Om ett land inte kan inneha en 
stadig och förutsägbar inflation innebär detta ökade risker för företagens investeringar samt en 
påverkan på landets import och export.156 Till exempel kommer en för hög inflation att leda 
till att landets valuta tappar i värde vilket leder till ökade exporter och dyrare importer.  

De globala företagen som investerar i flera olika länder kommer att  få en utjämning med 
anledning av förändringarna länderna emellan,  eftersom de innehar flera olika valutor och 
investeringar i  olika valutor.  Detta  gör att  de globala  företagen är bättre skyddanden mot 
förändringar i inflation och växelkurser.157

Det finns avslutningsvis ytterliggare ett problem med en ojämn inflation, vilket ger uppkomst 
till falska vinster. Med falska vinster menas att vinster kan te sig större än verkligt för företag 
i länder med hög jämfört med företag i länder med låg inflation. För att undgå detta problem 
tas  hänsyn  till  den  faktiska  räntan  som  råder  i  ett  land  och  i  de  företag  som  redovisar 
vinsterna.158 

Enligt våra antaganden kommer företag att utsättas för olika risker beroende på vilket land de 
investerar i. Med utgångspunkt ifrån detta är det logiskt att de företag som är investerar i flera 
olika  länder  kommer  att  utsättas  för  fler  risker  än  företag  som endast  investerar  på  den 
inhemska  marknaden.  Samtidigt  kommer  de  som  investerar  globalt  ha  möjligheten  att 
omfördela sina investeringar och på så sätt  minska den totala risk de utsätts för. Detta är 
relaterat till vårt syfte med denna magisteruppsats, nämligen att få en djupare förståelse för 
investerares syn på internationella investeringar. 

153 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8852. 2007-05-19, kl. 12.25
154 Wood, E. Estimating the risk of inflation in property invesments. Journal of property invesment & finance.  
Vol 24. No 5. (2006). s. 453
155 Ibid s. 459
156 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 29
157 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
251
158 Sharpe F. William, Alexander Gordon J, Bailey Jeffery V, Investments, sixth edition, Upper Saddle River, 
N.J. Prentice Hall, cop 1999. s. 320-321
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5. Avkastning
I inledningen av detta kapitel ges en kort översikt av de olika kapitalförvaltningarna. Därefter 
kommer ett avsnitt innehållande empiri och analys att redogöra för vilken information som 
respondenterna  givit  oss,  samt  att  vi  reflekterar  och  sammanknyter  informationen  till  vår 
teoretiska referensram. 

5.1 Medverkande kapitalförvaltningar
I det efterföljande avsnittet kommer vi att ge en överblick över de kapitalförvaltare vi valt att 
undersöka samt  deras  verksamheter.  All  information  kommer  från  respektive  förvaltnings 
hemsida.

5.1.1 ABN AMBRO, Banco Fonder
Banco Fonder är ett dotterbolag till ABN AMRO och bildades 1975. För tillfället jobbar ett 
40-tals  anställda  på  det  svenska  huvudkontoret  i  Stockholm.  De  tillhandahåller 
placeringsalternativ i ideella fonder i kombination med ansvarsfulla placeringar. Banco tillhör 
en  skara  fondplacerare  som  undertecknat  FN-initiativet,  The  Principles  of  Responsible 
Investment. Budskapet med detta är att få investerare att integrera socialt, miljömässigt samt 
ägarstyrningsaspekter i de finansiella analyserna. 

Banco anser att den traditionella synen på fonder som benämns som etiska är föråldrad och 
inte återspeglar den verklighet som vi är verksamma inom. Banco utgår ifrån den traditionella 
utgångspunkten, med skillnad av att man inte bara räknar in kontroversiella branscher utan 
även företag och branscher som strider mot arbetsvillkor, korruptionsbekämpning, mänskliga 
rättigheter och miljömässiga aspekter. Vid investeringar i företag som tar hänsyn till dessa 
faktorer benämns investeringarna som SRI, Social Responsible Investments.

Banco som vid ett tidigt stadium inriktade sig mot dessa investeringar anser att de bidrar till 
att  få investerare att  ta  större ansvar för människor  likväl  som för miljön.  Samtidigt  som 
pengarna växer. För tillfället är det samlade förvaltade kapitalet 17 miljarder kronor fördelat 
på 150 000 kunder. Vilket gör Banco Fonder till en stor finansiell aktör på marknaden. 

Vi kom att vid kontakten med Banco Fonder att intervjua fondförvaltarna Jan-Olov Olsson 
samt Mauritz Redin. Olsson som är en av två ansvariga för de ryska aktiefonderna har jobbat 
med  dagens  arbetsuppgifter  sedan  2000.  Jan-Olov  Olsson  som  började  jobba  med 
fondförvaltning redan 1996 får anses inneha en god kunskap om de förvaltningsåtgärder som 
företaget  tar  sig  för.  Mauritz  Redin  som  också  har  varit  verksam  många  år  inom 
fondförvaltning. Har förutom de 1,5 år som han jobbat på Banco även varit 15 år hos Nordea 
samt 3-4 år på SEB. Redin arbetsuppgifter är främst förvaltning på den inhemska marknaden 
och där Large Cap. 

5.1.2 IPM Informed Portfolio Management
IPM  Informed  Portfolio  Management  eftersträvar  att  ge  globala  investeringslösningar. 
Bolaget skapades 1998 av herrarna Jonas Rinnè och Anders Lindell, som båda är verksamma 
än idag inom bolaget. Bolagets svenska huvudkontor återfinns i Stockholm och har som mål 
att som ledande aktör på marknaden bli förknippad med expertis och målmedvetenhet. För att 
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uppnå  detta  erbjuder  de  investerare  med  oklanderlig  akademisk  bakgrund  samtidigt  som 
investerarna innehar en psykologisk närvaro i Europa, byggt på en stark operativ plattform. 

Kunskaperna hos investerarna tillsammans med säkringsmetoder skall enligt företaget leda till 
bättre finansiella resultat på förvaltat kapital. De främsta metoder som IPM använder sig av är 
optionsbaserad  säkring samt dynamisk  säkring.  Det  samlade  förvaltade kapitalet  i  Europa 
uppgår för IPM till 49 miljoner kronor. Medan det för hela nätverket uppgår till 420 miljoner. 

Eftersom företagets grundidé är att vinna förtroende hos kunderna, lägger företaget ner stora 
resurser på service samt att tillhandahålla personal med goda kunskaper. Ett bevis på detta 
arbete är det nybildade kontoret i Stockholm som har till enda arbetsuppgift att tillhandahålla 
god service. 

Vi  kom  att  vid  kontakt  med  IPM  Informed  Portfolio  Management  att  intervjua 
fondförvaltaren Alex Gioulekas. Gioulekas som är huvudansvarig över analyser av data på 
IPM har varit aktiv inom dessa arbetsuppgifter i 15 år. I dagens arbetsuppgifter ingår förutom 
analyser  av  data  även  att  överskåda  de  affärer  som företaget  genomfört  och  kommer  att 
genomföra.  

5.1.3 Humle kapitalförvaltning
Bolagets  historia  sträcker  sig  från  1997  då  det  skapades  av  Myrberg  och  Partner 
kapitalförvaltning. 1999 bytte företaget ägare till Invik & Co AB. Företaget bestod vid denna 
tidpunkt  av  fondbolaget  Aktie-Ansvar.  Sedan  2006  går  bolaget  under  namnet  Humle 
kapitalförvaltning  och  drivs  till  största  del  av  sina  medarbetare.  Orsaken  till  företagets 
uppbyggnad är att man anser att den viktigaste resursen som företaget har, ligger i personalen 
och genom att ge personalen inflytande och ägarrätt hoppas man på att öka engagemanget hos 
personalen, det anses även som en säkerhet för företagets kunder. Humles kapitalförvaltnings 
kunder utgörs mestadels av privatpersoner, företag, institutioner samt kyrkliga församlingar. 
Det totala förvaltade kapitalet uppgår till drygt 7 miljarder som är fördelat på 1700 kunder.  

I dagens samhälle utgör kapitalförvaltningsbranschen en tillväxtmarknad och detta har i sin 
tur lett till att allt fler aktörer har slagit sig in på marknaden och detta har ökat utbudet på 
tjänster och produkter. Detta ökade utbud har lett till att allt fler investerare känner sig vilsna i 
valet på en god placering. Eftersom Humle inte handlar värdepapper för sin egen- eller någon 
banks räkning styrs inte investeringsförslagen av någon annan faktor än kundnytta. Humle 
kapitalförvaltning anser att det är just denna nytta för kunden som kommer att leda till det 
bästa resultatet för såväl kunden som företaget. För att kunna tillhandahålla denna service och 
nytta  till  kunden  kommer  Humle  kapitalförvaltning  att  erbjuda  personal  med  en  gedigen 
yrkesbakgrund.  De aktiva  förvaltarna hos  Humle  kapitalförvaltning har  i  genomsnitt  varit 
aktiva på kapitalmarknaden i 15 år och bör således inneha en god kunskapsbas att luta sig 
mot. 

Vid  kontakten  med  Humle  Kapitalförvaltning  kom  vi  att  intervjua  Lennart  Österlund. 
Österlund  som  startade  sin  yrkeskarriär  på  skatteverket,  kom att  jobba  där  under  tre  år. 
Därefter kom han att söka sig till att jobba på bank. Under de efterföljande sju år kom Lennart 
Österlund att vara verksam på PK banken samt på Nordbanken. 1995 kom han återigen att 
byta  arbetsplats,  denna  gång  till  dagens  arbete  på  Humle  Kapitalförvaltning.  På  Humle 
Kapitalförvaltning var hans främsta arbetsuppgifter som fondförvaltare medan han under de 
sista 1,5 åren utöver detta även är VD för företaget. 
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5.2 Empiri & analys

5.2.1 Investeringsprocessen
I enlighet med teorin rörande investeringsbeslut genomgår alla investerare en beslutsprocess. 
Först  insamlas  information  som  sedermera  bearbetas  för  att  ligga  till  underlag  för 
investeringsbeslutet.159 Alla  de  intervjuade  respondenterna  medgav  att  de  genomgår  en 
beslutsprocess på respektive kapitalförvaltning. Vi anser att beslutsprocesserna är lika i den 
mening  att  de  grundar  sig  på  insamlad  information.  Däremot  skiljer  de  sig  åt  mellan 
förvaltningarna  vad  det  beträffar  typen  av  information  och  vem  det  är  som  framställer 
informationen. Detta stämmer överens med teorin rörande investeringsbeslut, vilken påpekar 
att det är svårt för människor att inkludera all information160. 

Alex Gioulekas på IPM Informed Portfolio Management AB delgav att de baserar sina beslut 
på modeller.  De fokuserar  på olika  fundamentala  faktorer.  Bland annat  försöker  de finna 
orsakerna  till  vad  som  förändrar  priserna,  så  kallade  ”price  drivers”.  Genom att  studera 
information från tidsserier försöker de även att  kvantifiera sambandet mellan dessa ”price 
drivers”  och  priserna.   Det  mönster  som  identifieras  utifrån  tidsserierna  jämförs  med 
relaterade marknader för att finna ett samband. De samlar således in både historisk och ny 
information samt förklarande information. Denna information tolkar de bland annat genom att 
jämföra  med  relaterande  marknader  vilket  följaktligen  ligger  till  grund  för 
investeringsbeslutet. 

Mauritz Redin som arbetar med svenska aktier på ABN AMRO, Banco Fonder AB förklarade 
att dem är ett team som tillsammans arbetar med investeringsprocessen. I teamet ingår tre 
analytiker som tar fram analyser på en stor del av den svenska börsen. Dessa analyser ligger 
till  grund för det investeringsbeslut  som Redin sedermera bestämmer.  Utifrån detta beslut 
genomför  ytterligare  två  personer  i  teamet  själva  affärerna,  så  kallad  ”trading”.  Således 
grundas även Mauritz  Redins investeringsbeslut  på insamlad information.  Vi kan säga att 
informationen tolkas i två steg. Först av analytiker som tar fram analyser, vilka Mauritz Redin 
använder för att fatta sitt beslut. 

Verkställande  direktör  på  Humle  kapitalförvaltning  Lennart  Österlund  påpekade  att  deras 
beslutsprocess grundas på kundernas riskprofil. Varje kund bokförs med hjälp av ett speciellt 
formulär  för att  de ska bilda sig en uppfattning om dess  riskprofil  och dess kunskap om 
marknaden. Utifrån detta vet förvaltningen i vilken utsträckning investeringen ska bestå av 
tillgångar som kan gå upp i värde och tillgångar som är värdebeständiga. Värdebeständiga 
tillgångar  benämnde  Lennart  Österlund  som räntebärande  som är  av  mer  säker  karaktär, 
exempelvis  avkastningsfonder  och  växlar.  Humle  kapitalförvaltning  använder  sig  av  en 
modellportfölj  för  de  investeringar  som  ska  ske  i  svenska  värdepapper.  För  utländska 
investeringar  har  de  liknande  komplement,  vilka  oftast  blir  via  fonder. 
Humlekapitalförvaltning  hämtar  således  sin  information  från  deras  kunder  och  ur  den 
modellportfölj  som de byggt  upp. Genom en kombination  av båda slagen av information 
formas ett investeringsbeslut. 

159 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 105
160 Ibid s. 105
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Jan-Olov Olsson som är ansvarig för de ryska aktiefonderna på ABN AMRO, Banco Fonder 
AB förklarade att beslutprocessen varierar beroende på situation. Generellt utgår de ifrån en 

lista över bolag som de anser att de kan investera i. Listan redogör för en del information om 
respektive företag,  såsom hur likvida aktierna är  och bolagets  storlek.  Vidare grundar sig 
deras investeringsbeslut på nyhetsflödet och olika typer av händelser som händer kring ett 
bolag. Detta kan enligt Jan-Olov Olsson bestå av allt från resultatrapporter till nya analyser 
från analytiker samt allt annat i omgivningen som gör ett specifikt bolag intressant, vare sig 
det gäller  köp eller  sälj  av tillgången. På den ryska avdelningen på Banco tolkas således 
enbart extern information för att fatta ett investeringsbeslut.

Både IPM Informed Portfolio Management AB och teamet som arbetar med svenska aktier på 
ABN  AMRO,  Banco  Fonder  AB  utför  egna  analyser  som  ligger  till  grund  för 
investeringsbeslut.  I  jämförelse använder sig avdelningen som arbetar med ryska aktier på 
ABN AMRO, Banco Fonder AB och Humle kapitalförvaltning av information som bygger på 
andras analyser. Således skiljer sig förvaltningarna åt med anledning av valet av information 
till  underlag  för  investeringsbeslutet.  På  grund  av  att  människans  förmåga  att  samla  in 
material  är  begränsad  utesluts  delar161,  vilket  enligt  oss  kan vara  orsaken  till  de  rådande 
skillnaderna. Eftersom de inte kan samla in all information väljer de att prioritera olika typer 
av  information.  De  förvaltningar  som  inte  genomför  egna  analyser  sparar  både  tid  och 
resurser genom att utnyttja existerande analyser. Skillnaden mellan de två avdelningarna på 
ABN AMRO, Banco Fonder AB kan bero på att de inriktar sig på olika marknader. Jan-Olov 
Olsson  som  arbetar  med  den  ryska  marknaden  framhävde  det  geografiska  avståndet  till 
marknaden  och  att  detta  bland  annat  bidrog  till  användandet  av  externa  analyser  och 
rapporter.

5.2.2 Investeraren
Preferenser
Utifrån individers personliga preferenser skapas ett subjektivt värde på en viss tillgång vilket 
ligger till grund för investeringsbeslutet162. Kapitalförvaltningarna i vår uppsats framhöll olika 
preferenser och värderingar som de tar hänsyn till vid investeringar. Vi anser att detta kan 
bero på individens egna preferenser. Sannolikt tror vi att förvaltningarna i stor utsträckning tar 
hänsyn till samma faktorer men framhäver olika med anledning av dess personliga betydelse 
för respondenten. Självklart kan det även tillhöra kapitalförvaltningens policy. Utifrån policyn 
har företaget valt att prioriterat framhäva vissa faktorer före andra. 

Med anledning av att den ryska marknaden innehar stora svängningar anser Jan-Olov Olsson 
på Banco  att det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer rörande bolagen, exempelvis storlek 
och aktiernas likviditet. Vidare poängterade han betydelsen av att kunna sälja tillgångarna när 
det krisar sig och därför inriktar de sig generellt på större bolag på den ryska marknaden. 
Mauritz Redin på den svenska avdelningen framhöll istället mer etiska aspekter och påpekade 
att de numera kallar detta för ansvarsfulla investeringar. Han framhävde att ABN AMRO, 
speciellt  Banco som ingår i ABN AMRO, satsar väldigt mycket på etik och är nästan lite 
ledande inom området i Sverige.

161 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 105
162 Ibid s. 93-94
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Enligt Alex Gioulekas på IPM har de inga specifika preferenser som de tar hänsyn till vid 
deras investeringar. Verkställande direktör på Humle kapitalförvaltning framhöll däremot att 
de fokuserar på företag med en framstående balansräkning och som dessutom tjänar pengar. 

Han anser att de är lite mera konservativa och väljer därför att inte i större utsträckning satsa 
på förhoppningsbolag. 

Utöver de orsaker vi nämnt tidigare kan skillnaden i faktorer som respondenterna framhöll 
även bero på vilken marknad de är aktiva på. Bland annat fokuserar Mauritz Redin och Jan-
Olov Olsson på olika faktorer trots att de är verksamma inom samma bolag. Avdelningarna på 
Banco kan även ses ha mer uttalade policys rörande deras preferenser jämfört med de övriga 
två kapitalförvaltningarna. 

Riskabivalenta
Investerare sägs vara riskabivalenta i den bemärkelsen att de vill göra placeringar som inte är 
känsliga för förändringar på marknaden163. De olika förvaltarna kan ses ha olika acceptansnivå 
för risker. Jan-Olov Olsson på Banco framhöll att den ryska marknaden är mer riskabel än en 
del andra marknader. Eftersom han endast ansvarar för investeringar på denna marknad kan 
han inte undvika risker  genom att  investera  i  ett  annat  land.  Däremot görs försök till  att 
undvika risker genom att  hitta de bolag, beroende på konjunkturerna,  som kommer att  gå 
bättre under vissa perioder. Avdelningen som fokuserar på ryska aktier på Banco kan ses 
handla med större risker med anledning av marknadens karaktär. Däremot är de riskabivalenta 
i den mening att de inte har någon annan alternativ marknad och även på grund av att de 
försöker minska risken på den aktuella marknaden. Vidare är deras investeringar av långsiktig 
karaktär och vid eventuella tveksamheter gör de en noggrann undersökning för att minska 
risken. 

Både  Humle  kapitalförvaltning  och IPM Informed  Portfolio  Management  framhöll  att  de 
utgår ifrån deras kunders risknivåer. Alex Gioulekas på IPM berättade emellertid att de tycker 
om mer osäkra marknader med hög risk på grund av att de anser att dessa skapar de största 
möjligheterna.  Självklart  bryr  de sig om risker och vill  inte ta alltför  stora risker.  Om en 
portfölj  visar  på en negativ trend med förluster,  bestående eller  växande,  måste  de sänka 
riskpositionen. Vidare förklarade han att de kan godta större risker, såsom naturkatastrofer 
och krig, för att de har både lång och kort position i olika marknader. Om marknaden som de 
innehar en kort position i utsätts för en katastrof och det sker ett finansiellt fall kommer de 
tjäna pengar med anledning av den korta positionen. Detta betyder att negativa händelser kan 
innebära en fördel för dem. En mer riskbenägen investerare väljer att placera i att land med 
högre avkastning och högre risk164. IPM eftersträvar högre avkastning och därför måste de 
även vara beredda på att ta högre risk. Däremot minskar de risken totalt genom att sprida ut 
investeringarna mellan branscher och länder samt genom att ta motsatta positioner. 

VD: n på Humle kapitalförvaltning anser att de har en god aptit på att prova nya områden, 
vilket bland annat innebär östeuropeiska länder. Däremot anser han att de i grunden är ganska 
konservativa.  Istället  för att  bygga en portfölj  enbart bestående på alternativ av medelrisk 
väljer  de att  lägga större  säkerhet  i  botten och samtidigt  ha högrisk alternativ  på toppen. 
Portföljen består således inte enbart av stora svenska aktier utan mera räntebärande alternativ 

163 Fuest, Michael. E. Investor risk premia and real macroeconomic fluctuations, Journal of Macroeconomics 28.  
(2006). s. 542
164 Papadamou, S & Tsopoglou, S. Exploring the Benefits of International diversification and currency hedging 
for international fund portfolios. Managerial Finance. Vol 28. No 1. (2002). s. 35
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som kan kombineras med exempelvis en investering i Östeuropa. Vidare sprider de ut sina 
investeringar med tanke på geografi, valuta och bransch. Vi kan således utifrån detta säga att 
deras riskbenägenhet är relativt låg.

Mauritz Redin på Banco framhöll att de fokuserar på en portfölj med aktier som inte kan 
betraktas som alltför svårbedömd eller av för hög risk. Vidare påpekade han en portfölj med 
hög risk för avvikelser medför en stor risk för felbedömning. Således gör de inte investeringar 
som är  mer  känsliga  för  förändringar  på  marknaden.  Mauritz  Redin  anser  att  de  inte  är 
speciellt  riskbenägna med anledning av att  de har en nivå för hur stor risk de kan ta.  De 
använder ett  riskmått  som heter  ”tracking error”,  vilket  utgörs av standardavvikelsen från 
börsens  index.  Måttet  mäter  hur  mycket  resultatet  avviker  från  SBX  index  justerat  för 
utdelningar, dvs. att utdelningarna är återförda. De har som regel att inte avvika mer än 4 % 
från börsens index. 

Tumregler
Irrationella investerare kan förklaras med anledning av deras rädsla för förluster. På grund av 
detta  använder  beslutsfattaren  vanligen  tumregler  vid  riskabla  situationer.165 Verkställande 
direktör  på  Humle  kapitalförvaltning  förklarade  att  de  utgick  ifrån  kundernas  riskprofil 
kombinerat med en modellportfölj vid fattandet av investeringsbeslut. Modellportföljen kan 
ses  utgöra deras  tumregel  på grund av att  de utifrån denna utformar  investeringen.  Även 
avdelningen  på  Banco  som arbetar  med  ryska  aktier  kan  ses  följa  tumregler.  Detta  med 
anledning av att de utgår ifrån en lista över företag när de ska genomföra investeringar.  IPM 
och avdelningen på Banco som arbetar med svenska aktier utgår inte från några specifika 
företag utan grundar sina beslut på analyser och rapporter. Båda dessa har även en uttalad 
förlustnivå som de inte överskrider, 20 % respektive 4 %. Med anledning av att dessa inte har 
några specifika företag kan vi misstänka att deras val varierar i större utsträckning jämfört 
med IPM och Humle  kapitalförvaltning.  Avsaknaden  av  specifika  företag kan även ligga 
tillgrund för de uttalade förlustnivåerna. 

Tidigare resultat
Det har påvisats att resultat från tidigare beslut påverkade attityden till risker och framtida 
beslut166. Olsson på Banco poängterar att de mestadels utför långsiktiga placeringar. Om de 
tycker att ett företag har gått bättre än det borde under en viss tid minskar de sitt innehav i 
företagets aktier. Om företaget däremot gått sämre än förväntat ökar de istället innehavet. Det 
är  dock  ytterst  sällan  som de  säljer  en  hel  post  med  anledning  av  att  de  har  en  väldigt 
långsiktig  syn  på  placeringarna.  Jan-Olov  Olsson  berättade  att  om  en  placering  haft  en 
märkvärd skillnad jämfört med marknaden studeras den närmare för att avgöra om de bör 
förändra situationen. En nedgång i placeringen kan vara tillfällig och därför kan de ha ett 
fortsatt förtroende för den. Om placeringen å andra sidan gått bättre kontrollerar de att detta 
stämmer, vilket i sådana fall ska ligga till grund för vidare beslut. På grund av att den ryska 
avdelningen på Banco investerar långsiktigt påverkas således inte framtida beslut nämnvärt av 
dåliga resultat. 

Redin på Banco anser att positiva och negativa resultat har stor påverkan på framtida beslut 
med anledning att de har en inverkan på deras beteende. Sedermera kan de investeringarna 
inte avvika alltför mycket med tanke på deras förlustnivå på 4 %. Även VD: n på Humle 
kapitalförvaltning anser att resultat kan påverka framtida investeringsbeslut. Han påpekade att 

165 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 2
166 Ibid s. 2
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dåliga resultat gör att de blir mer återhållsamma. På IPM Informed Portfolio Management har 
de  en  förlustnivå  på  20  %  av  det  satsade  beloppet  och  när  denna  överskrids  förkastas 
investeringen. Avdelningen på Banco som är inriktad på svenska aktier och Humle 

kapitalförvaltning förändrar sin attityd gentemot risker om de utsätts för förstora förluster. 
Större förluster påverkar även investeringarna på IPM och avdelningen på Banco som arbetar 
med ryska aktier. Däremot kan vi inte säga att attityden till risker förändras med anledning av 
att  de följer  förutbestämda regler,  vilket  är  speciellt  märkbart  på IPM. Små förluster  kan 
påvisa ett fortsatt risktagande beteende167, vilket överensstämmer med respondenterna. Det är 
enbart vid större förluster som de förändrar sitt beteende. 

Psykologiska faktorer
Studier visar på att investerarens tillfälliga stämning är den faktor som till störst del påverkar 
vid ett investeringsbeslut168. Mauritz Redin på Banco anser att psykologiska faktorer har en 
påverkan  vid  investeringar.  Det  är  bland  annat  det  som  är  hans  uppgift  i 
investeringsprocessen.  Han  grundar  sitt  beslut  på  det  material  som  är  framtaget  men  i 
slutändan är det han som beslutar.  Jan-Olov Olsson på Banco förklarade att  psykologiska 
faktorer har en stor påverkan på deras totala investeringsaktivitet med anledning av att deras 
pengar i slutändan är någon annans pengar. Vidare framhöll han att kunderna baserar sina 
köp-  och  säljbeslut  på  psykologiska  faktorer  i  samband  med  effekter  såsom  en  kraftig 
börsnedgång. Vid exempelvis ett fall på börsen väljer deras kunder antingen att köpa eller 
sälja tillgångar vilket betyder att Banco blir tvungen att köpa eller sälja tillgångar för att möta 
kundernas  önskemål.  En  del  andelsägarna  vill  ha  tillbaka  pengar  medan  andra  väljer  att 
nyinvestera. Egentligen ska inte deras egna beslut påverkas utan detta men Jan-Olov anser att 
de indirekt gör det ändå.

Lennart  Österlund  på  Humle  kapitalförvaltning  ställde  sig  tveksam  till  de  psykologiska 
faktorernas  påverkan.  Han  ansåg  att  de  har  en  viss  påverkan  men  inte  i  någon  större 
utsträckning. Gioulekas på IPM trodde inte heller att dessa faktorer har någon större inverkan 
på dem. Han förklarade ”I think psychological factors like fear and hope have a effect on the  
market but they don’t effect our trading”. Detta anser han med anledning av att deras affärer 
grundas på rationella modeller och inga känslor är därmed inblandade. Däremot försöker de 
studera  dessa  känslor  och  dra  fördel  ifrån  dem.  Alla  kapitalförvaltningar  trodde  i  någon 
utsträckning att de psykologiska faktorerna påverkar investeringsbeslutet.  Däremot kan det 
anses mer vanligt att  mindre investerare grundar sina beslut på faktorer såsom humör och 
känslor.  Förvaltningarna  använder  i  större  utsträckning  annat  material,  såsom  externa 
rapporter, och därför har inte de psykologiska faktorerna samma inverkan. 
 

 5.2.3 Värdering
Mätningar
Genom att investera i missvärderade tillgångar kan investeraren höja värdet på insatsen. Dessa 
tillgångar kan bli  identifierande genom att  bland annat använda nettonuvärdet.169 Ingen av 
våra respondenter ställde sig helt positivt till användandet av detta värde. Lennart Österlund 
på Humle kapitalförvaltning nämnde att de inte i någon större utsträckning använder sig av 
nettonuvärde vid valet av investeringar. Även Gioulekas på IPM, Mauritz Redin på Banco och 
167 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 2
168 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 112
169 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 38
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Jan- Olov Olsson på Banco ställde sig tveksamma till värdet. Olsson framhävde ”Vi tar inte  
direkt hänsyn siffermässigt i detalj”. På Humle kapitalförvaltning försöker de istället mer 

logiskt  fundera  över  och  göra  en  bedömning  av  aktiens  likviditet.  Avsaknaden  av 
nettonuvärde beror på att förvaltningarna grundar sina beslut på andra faktorer, såsom externa 
och interna rapporter samt annan information. 

De  flesta  av  respondenterna  i  denna  studie  försöker  inte  att  identifiera  missvärderade 
tillgångar. Istället använder de sig i stor utsträckning av olika modeller, analyser, prognoser 
och  andra  bedömningar  för  att  försöka  förutse  framtiden  och  dess  utveckling.  Däremot 
framhåller Lennart Österlund att det är väldigt positivt att investera i ett land vars valuta är 
undervärderad jämfört med andra länders. Mauritz Redin på Banco framhöll att de utifrån 
värdering av bolag försöker hitta de som är undervärderade och är således de enda som aktivt 
söker missvärderade tillgångar. Tecken visar på att investerare drar nytta av de tillgångar som 
till större säkerhet är missvärderare men största delen av dessa kapitalförvaltare fokuserar inte 
på att finna under- eller övervärderade tillgångar. 

Dåliga mätningar på grund av bland annat osäkerhet eller överoptimism kan betyda att den 
förväntade  vinsten  utesluts.170 Alla  av  kapitalförvaltningarna  använder  sig  inte  av  egna 
mätningar eller analyser, utan använder till viss del olika externa rapporter och analyser. Jan- 
Olov Olsson på ABN AMBRO, Banco Fonder AB förklarade att orsaken till ogynnsamma 
investeringar  beror  på  att  de  gjort  felaktiga  bedömningar  utifrån  de  förutsättningar  som 
berörde investeringsobjektet. Ytterligare en orsak är att det inträffat en negativ händelse för 
det berörda företaget eller i dess omgivning som påverkar resultatet. Redin på den svenska 
avdelningen på Banco påpekade att mätningarna är en del av processen och att dess betydelse 
varierar från fall till fall,  ”ibland väger de tyngre och ibland lättare”. Vidare ansåg han att 
tillgången  på  information  som  mätningen  bygger  på  i  stor  utsträckning  påverkar 
investeringsbeslutet.  Utifrån  att  investerare  grundar  sina  beslut  på  olika  tillgång  av 
information  kommer  deras  förväntningar  skilja  sig  åt171.  Beroende  på  vilka  analyser, 
prognoser,  rapporter  och  annan  information  som  investerarna  använder  för  att  fatta 
investeringsbeslutet kommer beslutet att differentiera mellan investerarna. På grund av detta 
kommer en del investerare genomföra förlustaffärer medan andra går med vinst.  

Metoder
Variation och standardavvikelse utgör grunden i många av den finansiella teorins metoder för 
risk och osäkerhet172. Alla respondenter i vår studie använder sig inte av egna modeller eller 
metoder vid värdering av investeringsobjekt. Jan-Olov Olsson som arbetar med ryska aktier 
på Banco medgav att de är hänvisade till externa rapporter och analyser och använder sig 
därför inte av några egna modeller,  värderingar eller  kalkyler.  Deras arbete består  väldigt 
mycket av att värdera och sålla bland de befintliga analysrapporter som finns på marknaden. 
De känner stort förtroende för vissa av de analytiker som finns på den finansiella marknaden. 
Detta  förtroende har  byggts  upp med anledning av att  de studerat  och tagit  del  av deras 
rapporter under flera års tid. Vidare medgav Jan-Olov Olsson att de anser att vissa analytiker 
är bättre än andra på att ha en uppfattning som stämmer överens med verkligheten. 

170 Hutchinson, Norman. and Nanthakumaran. The calculation of investment worth-Issues of market efficiency, 
variable estimation and risk analysis, Journal of Property Investment & Finance. Vol 18. No1. 2000. s. 40
171 Ibid s. 41-42
172 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 1-2
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Mauritz  Redin  på  Banco  berättade  att  de  använder  sig  av  traditionell  analys  och 
kassaflödesmodellen vid värdering av en investering. Vidare påpekade han att de vill finna 

metoder som ger en bra avkastning. Som vi tidigare påpekat kan skillnaden mellan de två 
avdelningarna på Banco bero på att  de är inriktade på olika marknader.  På grund av den 
svenska  avdelningen har  geografisk  närhet  till  dess  finansiella  marknad kan de  ha lättare 
tillgång till information. Närheten kan även bidra till att avdelningen kan göra mer pålitliga 
bedömningar av information och olika existerande situationer. 

Som  tidigare  nämnts  använder  sig  Humle  kapitalförvaltning  av  modellportfölj  vid 
investeringar. De håller sig kontinuerligt uppdaterade om bolagen och utifrån detta avgörs det 
vilka bolag de väljer att investera i. Uppdateringen sker genom att studera analyser, delta på 
möten och träffa företagsledarna. Vid investeringar försöker de sprida ut riskerna branschvis 
och även inom branscher utifrån hur stor den totala risken ska vara. En viss del av kapitalet 
utsätts för högre risk och en viss del placeras i tillgångar med mindre risk som ger en bestämd 
avkastning. Vidare förklarar Lennart  Österlund att  de väger av kapitalet  med avseende på 
geografi, valuta och bransch. 

Alex Gioulekas på IPM förklarade att de inte använder sig av några större värderingsmodeller 
såsom  Capital  Asset  Model.  Istället  utgår  de  från  deras  förståelse  för  finansiering  och 
förståelsen för den finansiella marknaden. Han poängterade att de anser att CAPM inte är 
riktigt och stämmer inte överens med verkligheten. 

Under intervjuerna med de anställda på ABN AMBRO, Banco Fonder AB framkom det att de 
inte  heller  använder  sig  av  CAPM.  Däremot  förkastar  inte  Jan-Olov  Olsson  denna 
värderingsmodell.  Han  berättade  att  de  professionella  analytikerna  använder  sig  av  olika 
analysmodeller och metoder vid deras analysrapporter. De teoretiska modellerna inkluderas 
på ett eller annat sätt men att vissa kan ses som mer användbara på marknaden. 

Jan-Olov Olsson på Banco Fonder framhöll att de inte använder sig av standardavvikelse eller 
varians. Däremot har de en förståelse för att mindre likvida aktier kan vara väldigt volatila om 
marknaden rasar, vilket skulle medföra en svårighet att sälja dessa tillgångar med anledning 
av det sjunkande värdet. VD: n på Humle kapitalförvaltning redogjorde för sin tveksamhet 
inför användandet av varians och standardavvikelse. Han ansåg att  ”det är ett ganska platt  
mått som egentligen är svårt att använda”. I speciella situationer framhöll han att de kunde ha 
en viss betydelse men på grund av snabba förändringar på marknaden mister det sitt syfte. 
Med anledning av detta använder de inte måtten i någon större utsträckning. 

Däremot förklarade Alex Gioulekas på IPM att de använder dessa typer av mått på volatilitet 
vid  studerandet  av  risker.  När  de  försöker  mäta  större  förluster  och  förutse  större  och 
ovanligare händelser använder de sig av den negativa svansen på normalfördelningen. Studier 
har visat på att investerare endast ser den nedre delen av normalfördelningen som riskabel173, 
vilket Gioulekas påvisar i hans resonemang. Vidare påpekade han att de inte kan mäta risk 
med enbart en variabel och därför utgör standardavvikelsen endast en del av all information 
som  de  använder.  Med  anledning  av  detta  resonemang  har  studier  visat  att  investerare 
använder sig av flera olika mätinstrument174.

173 Helliar, C.V. Power, D.M. and Sinclair, C.D. Managerial ”Irrationality” in Financial Decision Making,  
Managerial Finance. Vol 31. Number 4. (2005). s. 1-2
174 Ibid s. 1-2
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5.2.4 Risker med investeringar
Risker  är  i  finansiell  mening  förknippat  med  en  osäker  avkastning,  dvs.  den  framtida 
avkastningen stämmer inte överens med den förväntade avkastningen. Osäkerheten uppstår på 
grund av att investeraren inte har tillräckligt med information eller inte tolkar informationen 
på ett korrekt sätt.175 Mauritz Redin på Banco framhävde missbedömningen som den mest 
påtagliga  risken  med  en  investering.  Med  detta  menade  han  att  risken  för  att  vara  för 
optimistisk, pessimistisk eller såsom missbedömning av företagsledningen. Vidare påpekade 
han betydelsen  av en oförutsedd händelse som en stor risk vid investeringar.  Exempelvis 
menade han att krigshändelser kan vara svåra att förutse, vilka även kan påverka företag i en 
negativ riktning. 

Alex Gioulekas på IMP framhöll volatiliteten på marknaden som den framträdande risken. 
Volatiliteten kan mätas med hjälp av standardavvikelse eller varians,  vilka är mått  på hur 
mycket det den framtida avkastningen avviker från den förväntade avkastningen176. Således 
tycker även Alex Gioulekas att osäkerheten är av betydelse för en investering. 

Verkställande direktör på Humle kapitalförvaltning ansåg att den mest betydande risken kan 
variera mellan investeringar beroende på region och typ av investering. Vid en investering i 
Sverige  anser  han  att  den  största  risken  berör  värderingsfrågor.  Vidare  framhöll  Lennart 
Österlund både stora och mindre risker. Med stora risker menade han globala risker, dvs. att 
det händer något i världen som påverkar kapitalmarknaden generellt. Sedermera framhöll han 
landspecifika  risker,  exempel  skatteskillnader  och  diversifierad  finanspolitik,   risker  som 
påverkar branscher och mindre risker som endast har en inverkan på specifika företag. Med 
risker  i  dessa  sammanhang  menade  han  oförutsedda  händelser,  vilket  återigen  pekar  på 
osäkerhet. 

Den  osäkra  avkastningen  kan  vi  förknippa  med  bland  annat  osäkra  händelser,  vilket 
respondenterna  framhållit,  samt  med  modellernas  osäkerhet.  Mauritz  Redin  på  Banco 
framhöll  bland  annat  att  de  vill  finna  metoder  som  ger  en  bra  avkastning.  Vidare  kan 
osäkerheten  även  kopplas  till  den  personliga  aspekten,  dvs.  att  investeraren  gör  en 
missbedömning och eventuellt tolkar informationen på ett felaktigt sätt. 

Investeraren kan reducera den totala risken genom att fördela investeringarna och på detta sätt 
inte vara lika beroende av de variationer som sker177. På Humle kapitalförvaltning försöker de 
reducera  risken  genom att  sprida  ur  riskerna  mellan  branscher  och inom branscher.  Alex 
Gioulekas framhöll att de har både långa och korta positioner på marknaderna. De utnyttjar 
möjligheten att ställa olika aktiemarknader mot varandra, ”We might be short on the Swedish 
stock market and long Germany against it”. Med anledning av att marknader uppför sig olika 
kan de tjäna pengar genom att köpa och sälja på olika marknader och därför baseras en del av 
deras strategier på detta fenomen. Även IPM reducerar risker genom att sprida ut tillgångarna 
och då framför allt mellan länder. På avdelningen som handlar med ryska aktier på Banco 
utgår  de  ifrån  hur  de  tror  att  marknaden  kommer  utvecklas  för  att  sedermera  vikta 
aktieinnehavet i ett bolag utifrån hur de tror detta bolag eller bransch kommer utvecklas i 
förhållande till hela markanden. Mauritz Redin på Banco påpekade att de försöker hitta bolag 

175 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 92, 96
176Westerfield, Ross, S.A.. Jaffe, R.W. J. Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, 2005. s. 255 
177 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 19
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som är undervärderade och på detta sätt göra lönsamma investeringar. Båda avdelningarna på 
ABN AMBRO,  Banco  Fonder  AB söker  efter  gynnsamma  investeringar  utan  att  i  större 
utsträckning försöka spela ut motsättningar mot varandra. Humle kapitalförvaltning och IPM 
Informed Portfolio Management försöker däremot mer framstående att reducera den totala 
risken genom att sprida ut den över länder och branscher samt inom branscher. 

Det är framförallt viktigt vid globala investeringar att samla in information med anledning av 
att  gynnsamheten  och  säkerheten  kan  avvika178.  Jan-Olov  Olsson  på  Banco  påpekade 
användandet av externa rapporter med anledning av det geografiska avståndet till markanden. 
Eftersom den ryska markanden innehar stora svängningar, vilket Olsson påpekade, kan det ses 
extra betydelsefullt att vara uppdaterad och ständigt söka ny information. Länder skiljer sig åt 
på flera områden såsom lagar och politik179. Utifrån detta kan det vara av större vikt att i vissa 
länder, mer främmande för investeraren, ständigt vara på vakt och kontinuerligt söka efter 
information. På IPM tycker  de om marknader med stor osäkerhet ger dem möjligheter  på 
grund av en eventuell högre avkastning. 

5.2.5 Lands- och politiska risker
Den ekonomiska och politiska situationen i ett land är av stor betydelse för en investering. Ett 
stabilt  demokratiskt  land  lockar  många  investerare  med  anledning  av  större  trygghet.180 

Lennart  Österlund  på  Humle  kapitalförvaltning  påpekade  att  en  del  ekonomier  är  mer 
utvecklade än andra vilket kan ha både negativa och positiva effekter. I länder där det finns 
uppenbara  politiska  risker  är  de  mer  restriktivare.  Samtidigt  anser  han  att  det  blir  mer 
spännande eftersom det finns en stor potential för de företag som är verksamma på sådana 
marknader.  Vidare förklarade han att  ett  någorlunda gott  globalt  klimat  kan leda till  fina 
effekter vid investeringar i unga ekonomier. Han betonade att det kan vara intressant för en 
investerare att ta del av den tillväxt som sker i bland annat ekonomierna i Östeuropa och 
ekonomierna i  Asien.  Men dessa investeringar innebär även större risk,  både politisk och 
ekonomisk risk, eftersom de är så unga. Hur stor del som satsas i  dessa unga ekonomier 
varierar  mellan kunder,  men oftast  en mindre andel.  Han poängterade även att  det  känns 
stabilare att investera i Sverige jämfört med länder 30 mil bort såsom Estland och Ryssland. 
En större andel investeras således i stabila ekonomier för att inte utsätta kapitalet för alltför 
stor risk. Även fast en investering i ett mer osäkert land innebär en högre risk finns det även 
en  positiv  effekt,  vilket  Österlund  framhöll.  Den  positiva  effekten  är  en  eventuell  högre 
avkastning. Som vi tidigare redogjort för i avsnittet rörande CAPM krävs en högre avkastning 
som kompensation för den ökade risken.  Vid en investering i  ett  främmande land utsätts 
investeraren  för  nya  risker  som  är  förknippade  med  ”investeringslandets”  sociala  miljö, 
politik, lagar och regler181. Dessa risker är något som kan vara kopplat till kulturen i ett land, 
vilket VD: n på Humle kapitalförvaltning förklarade. De tar hänsyn till kulturella skillnader i 
den bemärkelsen att de kan tillhöra landets historik. Exempelvis finns det i Östeuropa en viss 
tradition sen tidigare av kapitalism. Vidare påpekade han att de länder där det investeras ofta i 

178 Billion, Phillipe Le. Angola`s Political economy of war: The role of Oil and Diamonds 1975-2000. African 
Affairs. (2001). s. 77-78
179 Platt, G. The emoirical characterization of financial markets in developing countries. Managerial Finance, vol  
24, No 3, (1998). s. 8 
180 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. 
160
181 Quer, D. Claver, E & Rienda, L. The impact of country risk and cultural distance on entry mode choice. An 
international journal. Vol 14. No 1. (2007). s. 75
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dagsläget har kommit längre i utvecklingen. Kulturen är en av orsakerna till att de politiska 
systemen i olika länder skiljer sig åt182 och således kan kultur ses som en faktor som bidrar till 
ökad  risk  vid  globala  investeringar.  Investeraren  kan  ta  olika  indikatorer  till  hjälp  vid 
investeringar  i  utlandet  för  att  fastsälla  den  ekonomiska  situationen183.  Lennart  Österlund 
medgav att  de använder  olika indikatorer  vid bedömning av länder,  exempelvis  BNP per 
kapita samt andra tillväxtmått som visar hur ekonomierna växer.

Mauritz Redin som arbetar med svenska aktier förklarade att de inte tar någon större hänsyn 
till  politiska  risker.  Däremot  framhöll  han  att  ett  regeringsbyte  kan  ha  en  viss  inverkan. 
Exempelvis att den borgerliga regeringen kan vara mer benägen att sälja bolag än att stötta 
jämfört med den socialdemokratiska regeringen. Med anledning av att Sverige ses som en 
stabil demokratisk nation är inte de politiska och ekonomiska riskerna av samma betydelse 
som vid en investering i bland annat Östeuropa. 

Jan-Olov poängterade att den politiska risken är betydligt större i Ryssland än på många andra 
marknader samt tillväxtmarknader. Ryssland är mer riskabelt på grund utav att investerare 
lägger stort fokus på vem som sitter vid makten, om det är Putin eller någon annan. Med 
anledning av detta är politiska risker av stort intresse vid investeringar i Ryssland. De tar även 
hänsyn till hur bolagen förhåller sig till staten eftersom det i Ryssland är av stor vikt att ha bra 
politiska kontakter. Som tidigare även påpekats är denna avdelning på ABN AMBRO, Banco 
Fonder AB fokuserad på att arbeta med investeringar på den ryska markanden. De kan således 
inte  välja  bort  den  politiska  risken  som  finns  inom  landet  utan  blir  istället  tvungna  till 
kontinuerlig  uppdatering.  Större  företag  kan  ha  ett  stort  inflytande  på  den  inhemska 
marknaden, vilket kan bidra till att de dikterar upp de ekonomiska förutsättningarna184. Som 
sagts är det bra med politiska kontakter i Ryssland, vilket kan bero på att det bidrar till ett 
större inflytande över de ekonomiska förutsättningarna.    

5.2.6 Stabiliseringspolitik
Studier  har  visat  att  stabiliseringspolitik  kan  bidra  till  en  bättre  och  stabilare  miljö  för 
investeringar185. Lennart Österlund medgav att stabiliseringspolitiken har en stor påverkan vid 
ett investeringsbeslut. Till skillnad ansåg Mauritz Redin att denna typ av politik inte är av stor 
vikt  vid  investeringar.  Detta  beror  troligast  på att  han enbart  arbetar  med investeringar  i 
Sverige. Sverige som kan anses vara ett relativt stabilt land innehållande små förändringar i 
ekonomin. Alex Gioulekas på IPM framhöll att fluktuationer är av väldigt viktigt att ta hänsyn 
till vid en investering. Han poängterade framförallt fluktuationerna i olika valutor.

Jan-Olov på Banco medgav att ryska stabiliseringspolitiken är och har varit av stor betydelse 
för investeringar. Denna politik har lett till en otrolig uppgång i den ryska marknaden. Det tar 
hänsyn till stabiliseringen med anledning att den bidragit till att nya branscher, företag och 
marknader  har  blivit  intressanta.  Jämfört  med  tidigare  har  intresset  för  bankaktier  och 
konsumtionsvaror ökat. Jan-Olov påpekade att det tidigare i princip bara var oljebolagen och 

182 Hamberg, Mattias. Strategic Financial Decisions, Malmö: Liber AB. 2001. s. 75
183 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
167
184 Gnos, Claude & Rochon, Philippe-Louis, The Washington consensus and multinational banking in Latin 
America, Journal of Post Keynesian Economics, Vol 27,No 2 Winter 2004-2005. s. 321-323
185 Blejer, Mario I. Economic growth and the stability and efficiency of the financial sector, Journal of Banking 
& Finance 30. (2006). s. 3430
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Telecom- bolagen som lockade investerare. ”Man kan säga att stabiliseringspolitiken har lett  
till en breddning av hela markanden som givetvis påverkar våra möjligheter att agera”. 

Stabiliseringspolitiken har varit framträdande i industriländerna. Däremot har den inte varit 
lika vedertagen i utvecklingsländerna och dess närvaro har påvisat både positiva och negativa 
effekter.186 På grund av att stabiliseringspolitiken är väl utvecklad i Sverige och att landet i 
övrigt är stabilt behöver inte investeraren fokusera på detta vid ett investeringsbeslut inom 
landet.  Däremot  är  inte  alla  länders  politiska  situation  av  samma  stabilitet,  exempelvis 
Ryssland och andra öststater, vilket har en inverkan på investeraren. Som Alex Gioulekas på 
IPM framhöll kan länder där det råder osäkerhet bidra till större möjligheter. Även Lennart 
Österlund medgav att det kan vara intressant att ta del av den tillväxt som sker ibland annat 
Östeuropa trots höga risker på grund av instabilitet. Trots att denna miljö är intressant påvisas 
ett restriktivt beteende.

5.2.7 Risk för naturkatastrofer
Naturkatastrofer, såsom jordbävningar, översvämningar och bränder, utgör ytterligare en risk 
för investeraren, vilken kan vara väldigt svår att förutse187. Varken Jan-Olov Olsson på Banco 
eller VD: n på Humle kapitalförvaltning tog hänsyn till denna typ av risk. Detta kan till stor 
del bero på att naturkatastrofer är väldigt svåra att förutse och därför kan inga tillförlitliga 
analyser göras inom området. Vi ser att sannolikheten är större att vissa länder drabbas av 
dessa katastrofer än andra länder, exempelvis Thailand jämfört med Sverige. De flesta av våra 
respondenter  tar  inte  hänsyn  till  naturkatastrofer  vilket  kan  bero  på  att  deras 
investeringsobjekt  nämnvärt  inte  utsätts  för  denna  typ  av  risk.  Alex  Gioulekas  på  IPM 
Informed  Portfolio  Management  berättade  att  de  kan  dra  fördel  av  katastrofer,  såsom 
jordbävningar, genom att ha en kort position på markanden. IPM är således de enda av våra 
respondenter som agerar med tanke på naturkatastrofer. 

5.2.8 Risker med växelkurser
De  risker  som  är  förknippade  med  valutor  har  en  stor  inverkan  på  kapitalet188,  vilket 
respondenterna påvisar genom deras hänsyn till växelkurserna. Internationella investeringar 
innebär risk angående den rådande växelkursen, framförallt på grund av finansiella kriser189. 
Inflation och politisk osäkerhet är två faktorer som kan orsaka fluktuationer i växelkursen190. 
Lennart  Österlund på Humle  kapitalförvaltning medgav att  risker med växelkurser  har  en 
påverkan. Däremot ser han den positiva effekten av växelkurser, dvs. att differenser kan leda 
till vinster. Han framhävde den positiva sidan genom exempel om den kinesiska valutan som 
de flesta ser som undervärderad. En investering i kinesiska aktier kan på grund av detta ses 
som ganska säker jämfört med andra valutor som kanske är övervärderade. Utifrån detta kan 
det innebära en fördel att investera i kinesiska aktier. Förändringar som sker i växelkursen 
som påverkar investeringsresultatet utan några verkliga förändringar benämns risker vid 

186 Blejer, Mario I. Economic growth and the stability and efficiency of the financial sector, Journal of Banking 
& Finance 30. (2006). s. 3430
187 Buckley, Adrian, Multinational Finance, fifth edition, Harlow: FT Prentice Hall, 2004. s. 606
188 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 25
189 Carrier, Francesca. Errunza, Vihang. Majerbi, Basma. Local risk factors in emerging markets: Are they 
separately priced? Journal of Empirical Finance 13. (2006). s. 445
190 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s . 29-30
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transaktioner191. Genom att den kinesiska valutan anses vara undervärderad kan investeraren 
dra fördelar av att genom föra transaktioner med denna valuta. Således handlar det inte om 
risker vid transaktioner utan det finns snarare ”säkra” vinster att inhämta.

Alex Gioulekas på IPM anser att valutafluktuationer är av stor betydelse vid investeringar. 
Han förklarade att en investerare borde dela upp sitt investeringsbeslut. Exempelvis borde en 
svensk  investerare  som  gör  en  placering  i  USA  både  ha  inblick  i  den  amerikanska 
aktiemarkanden och kännedom om den amerikanska dollarn. Han påpekade att om inte denne 
investerare  har  en  god  uppfattning  om  den  amerikanska  dollarn  bör  denne  säkra 
investeringens valuta. Det finns flera exempel på företag som varit beroende av en valuta och 
har  därför  hamnat  i  kris  vid  kraftiga  valutaförändringar192.  Detta  är  troligast  en  av 
anledningarna till varför Gioulekas poängterade betydelsen av säkring vid svag kännedomen 
om den aktuella valutan. Säkring är används vanligen för att förhindra fluktuationer inom en 
valuta193.

Vidare framhöll Gioulekas att risken inte beror på hur stor eller liten en valuta är eller om den 
är en enad valuta, såsom Euron. Det som är av betydelse är valutans fluktuationer. Han anser 
att  ett  större  område  som Eurozon  kan  vara  mer  riskabel  i  vissa  punkter  än  exempelvis 
Australien. Han poängterade att det till största delen således beror på situationen. Ett område 
eller en ekonomi är inte mindre riskabelt än något annat enbart på grund av dess storlek utan 
det kan var riskabelt under vissa tider. Beroende på vilken växelkurs, fast, rörlig eller union, 
ett land har kommer de att ställas inför olika problem, såsom spekulation om valutans värde, 
fluktuationer och bristande inflytande194. Alex Gioulekas förkastar i en viss utsträckning detta 
resonemang på grund av att han anser en union varken innebär mer eller mindre risk utan att 
risken beror på den enskilda situationen.

På senaste tiden har, enligt Jan-Olov Olsson, situationen på den ryska marknaden varit ganska 
stabil  och den ryska  rubeln  har  stärkts.  Detta  har  fått  till  konsekvens att  bolagen på den 
inhemska marknaden har gynnats. Vidare påpekade han att generellt handlas ryska aktier i 
dollar och därför studerar de kontinuerligt hur dollarn ligger relativt rubeln. Att aktierna är 
knutna till den amerikanska dollarn har fungerat stabiliserande över tiden, vilket kan ses som 
reducerande av risken. En investerare kan även utsättas för risker vid översättning av siffror 
mellan  olika  valutor  vilket  ger  upphov  till  risk  vid  översättningen195.  Vid  investeringar  i 
utlandet,  såsom  i  Ryssland  och  i  USA,  sker  investeringen  i  en  annan  valuta  vilket  kan 
innebära  en  risk  vid  översättningen.  När  investeringen  ska  översättas  till  den  inhemska 
valutan uppstår det troligast problem vid översättningen som inte går att undvika. Problemen 
kan bero på inflationen samt vilket uträkningssystem som använts196. 

191 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
251-253
192 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 20
193 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
190-191
194 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 19
195 Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational finance management, Fifth edition, New York: Wiley 2005. s. 
251
196 Stanek, M. B. A review of exchange rate, poiliticies and their effect upon nations and firms. Management 
Research News. Vol 25. No 4. (2002). s. 26
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5.2.9 Inflationsrisk och påverkan av den verkliga räntan
En hög  inflation  påverkar  individers  köpkraft  samt  den totala  ekonomins.  Förändringar  i 
inflationen  leder  till  en  förändrad  växelkurs  vilket  har  en  inverkan  på  makroekonomiska 
faktorer.197 Jan-Olov  Olsson  på  Banco  framhöll  att  de  tar  hänsyn  till  inflationen  med 
anledning att den påverkar makroekonomin, exempelvis räntesättningen. Även Gioulekas på 
IPM och VD: n på Humle kapitalförvaltning medgav att de tar hänsyn till både inflationen och 
den verkliga räntan. Däremot tar de ingen större hänsyn till inflationen på avdelningen på 
Banco som arbetar med svenska aktier. Redin påpekade att de i viss utsträckning tar hänsyn 
till  inflationen  indirekt  via  räntor,  räntenivåer  och  räntepolitiken  samt  information  inom 
området.  I  detta  läge  menade  han  framförallt  den  riskfria  räntan,  dvs.  den  långa 
obligationsräntan.  Inflationen  i  Sverige  kan ses  som väldigt  stabil  med anledning av vårt 
inflationsmål på cirka 2 %198. Med anledning av detta kan det ses av mindre vikt att studera 
och ta hänsyn till den svenska inflationen. Däremot kan det vara av stor vikt att ta hänsyn till 
inflationen i  länder som inte har en stabil  ekonomi och därför  fluktuationer  i  inflationen. 
Inflationen kan ge sken av vinster som egentligen inte existerar och därför är det av vikt att 
fokusera på den verkliga räntan199, vilket även våra respondenter har förståelse för.

197 Wood, E. Estimating the risk of inflation in property invesments. Journal of property invesment & finance.  
Vol 24. No 5. (2006). s. 453
198 Wood, E. Estimating the risk of inflation in property invesments. Journal of property invesment & finance.  
Vol 24. No 5. (2006).  s. 459
199 Sharpe F. William, Alexander Gordon J, Bailey Jeffery V, Investments, sixth edition, Upper Saddle River, 
N.J. Prentice Hall, cop 1999. s. 320-321
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6. Slutsatser
I detta kapitel kommer vi att diskutera de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår studie 
samt återknyta dessa till vårt syfte och problemformuleringen. Slutligen kommer det att ges 
förslag på fortsatt forskning.

1.2 Problemformulering
Utifrån vår problembakgrund har vi formulerat vår problemställning.

Hur ser investerare på risker vid internationella investeringar?

1.3 Syfte
Syftet med vår magisteruppsats är att få en djupare förståelse för investerarens syn på internationella 
investeringar. Vi vill även belysa betydelsen av skillnader i risker mellan inhemska och internationella 
investeringar samt hur risker påverkar investeringsbeslutet. För att uppfylla syftet ska vi redogöra för 
investerares syn på risker vid investeringar samt deras beslutsfattande.

Det finns vissa skillnader i investerares syn på risker. De flesta väljer att fokusera på mer 
framstående och större företag som kan ses mer stabila och därför även mindre riskfyllda. För 
att  minska  risken  sprids  investeringarna  ut  mellan  företag,  branscher  och  marknader. 
Kapitalförvaltningarna  väljer  i  olika  utsträckning  att  satsa  på  mer  riskabla  företag  och 
marknader, dvs. yngre företag och marknader som har en högre tillväxt. Respondenterna som 
arbetar med internationella investeringar är alla överens om att vissa mer riskfyllda marknader 
som  påvisar  en  större  tillväxt  är  av  intresse  och  kan  erbjuda  en  högre  avkastning.  Alla 
påpekade Östeuropas och Asiens betydelse och att det finns stora möjligheter som investerare 
att delta i den tillväxt som sker där. Däremot skiljer sig investerarna åt rörande hur stor andel 
som ska investeras riskfyllt. 

Underlaget  för  ett  investeringsbeslut  varierar  mellan  de  olika  kapitalförvaltningarna. 
Populärast är att använda analyser, rapporter och annan information som finns tillgänglig på 
markanden. Modellernas betydelse vid investeringsbeslut är inte framträdande och det råder 
en viss tveksamhet till värderingsmodellen Capital Asset Pricing Model. Modellen förkastas 
helt  av  en  respondent  medan  en  annan  anser  att  den  kan  ha  en  viss  betydelse  bland 
analytikerna.  Det  råder  även  delade  meningar  om  användandet  av  riskmått  såsom 
standardavvikelse och varians. Måtten kan tillföra användbar information, bland annat den 
negativa delen av normalfördelningen. Däremot då dessa används utgör de endast en del av all 
den  information  som  används,  vilket  påvisar  att  risker  inte  kan  mätas  i  en  variabel. 
Riskmåtten  avvisas  även  på  grund  utav  dess  platthet,  dvs.  att  de  inte  kan  spegla  flera 
dimensioner. 

Det  är  påtagligt  att  osäkerheten  är  avgörande  vid  investeringar.  Missbedömningar  och 
oförutsedda negativa händelser är det som generellt klassificeras som de största riskerna. Vid 
internationella investeringar ligger politiska risker, inflationsrisk och växelkursrisk i fokus. 
Dessa risker är till stor del beroende på hur stabilt ett land är och dess betydelse beror så även 
på i vilket land investeringen sker. 
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Beslutsfattandet bygger på analyser, rapporter och övrig relevant extern information. Även 
psykologiska faktorer har en inverkan vid beslutsfattandet, både med anledning av kundernas 
påverkan samt beslutsfattarens bedömning. Vidare har resultat från tidigare investeringar en 
inverkan på framtida investeringsbeslut och då främst negativa resultat vilket bidrar till ett 
hämmande beteende. 

Sammanfattningsvis är investerares syn på risker vid investeringar varierande på grund av 
avvikande  riskbenägenhet.  Investerares  syn  skiljer  sig  även  åt  med  anledning  av 
beslutsunderlaget, dvs. investerare grundar sina beslut på differentierad information. Däremot 
lägger de störst koncentration på samma typ av risker; politiska risker, inflationsrisker samt 
risker med växelkursen. Dessa risker blir uppenbara vid missbedömningar och oförutsedda 
händelser. Om inte något av detta inträffar kan de berörda risker ha en positiv inverkan på 
investering och en egentlig risk föreligger inte.

6.2 Studiens bidrag
Studien  bidrar  till  svaret  på  frågan  hur  investerare  ser  på  risker  vid  internationella 
investeringar. Bidraget ger en ökad förståelse för Sveriges kapitalförvaltningars syn på risker 
och vilka risker som är mest framträdande vid internationella investeringar. Vidare förklarar 
även  vår  studie  att  dessa  risker  blir  centrala  för  en  investering  vid  missbedömning  och 
oförutsedd händelse. 

Vi har valt  att  sammanfatta  vår studies resultat  och visa på vårt  bidrag till  ämnesområdet 
genom en figur bestående av en beslutsfattare och en investeringsportfölj. Portföljen utformas 
utifrån  investerarens  riskbenägenhet  och  eventuellt  tidigare  beslut.  Den  svarta  rutan  i 
portföljen är den del som utgörs av risker och dess storlek beror således på investeraren. De 
risker  som inkluderas  är  de  som varit  mest  framträdande  i  vår  studie,  dvs.  politisk  risk, 
inflationsrisk samt växelkursrisk.  Den politiska risken framställs större med anledning av att 
vi anser att dess betydelse är mer påtaglig för investeraren. I en viss utsträckning påverkar 
även den politiska risken de två övriga på grund av politikernas beslut. Den verkliga risken 
med de tre nämnda riskerna är att det sker en oförutsedd händelse som påverkar investeringen 
negativt. Den politiska risken behöver således inte vara negativ för investeringen, om det inte 
inträffar en negativ politisk händelse som investeraren inte kan skydda portföljen emot. Trots 
att det inte sker en negativ oförutsedd händelse kan resultatet bli negativt vilket kan bero på 
missbedömning från investerarens sida. Denna missbedömning kan i vissa fall inkräkta på och 
således ändra riskbenägenheten. 
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Figur 6.1 Investerares syn på risker vid internationell investering

6.2 Fortsatt forskning
Studien som vi  genomfört  söker  som redan nämnt  svar  på  vilka  risker  som investerarna 
förknippar med sina placeringar. Vid de genomförda intervjuerna blev vi införstådd om att 
några av de förvaltare som vi intervjuat inte använde sig av egna modeller för värderingen av 
investeringen. Istället förlitade de sig på redan befintliga analyser och rapporter. Det skulle 
härigenom vara  intressant  att  få  ta  del  av  vidare  information  från  analytikerna  om vilka 
modeller som används vid värderingarna samt den bakomliggande orsaken till valet av dessa. 
Genom att genomföra detta skulle man kunna få en överblick om vilka värderingsmodeller 
som kan tänka sig ge den bästa föraningen om hur värden på investeringar kommer att te sig i 
framtiden. Vi anser även att det skulle vara intressant att få ta del av information angående hur 
dessa analytiker ser på de psykologiska faktorerna vi investeringar samt på marknaden i stort. 
 
En annan fundering som uppstått under uppsatsens gång är vilken valuta som är förknippad 
med största fluktuationerna och om investerar skyr dessa eller om de ser möjligheterna med 
att investera i dessa. Detta anser vi är något som analytikerna bör ha stora kunskaper runt. 
Och således skulle det vara ytterst intressant att få intervjua dessa och söka svar på frågorna. 

Riskbenägenhet
Missbedömning ?

Politisk risk
Inflationsrisk Växelkursrisk

Oförutsedda  händelser

INVESTERING
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7. Sanningskriterier
I detta avslutande kapitel redogör vi för studiens sanningskriterier. Vi vill här framföra vilka 
kriterier vi tycker ska vara uppfyllda för att en kvalitativ studies ska vara trovärdig och inneha 
ett vetenskapligt värde. Vi diskuterar dessa kriterier och i vilken mån vi anser att dessa är 
uppfyllda i vår studie.

Vid  undersökningar  och  uppsatser  är  det  av  vikt  att  författarna  frågar  sig  vilka 
sanningskriterier  som en undersökning innehar och vilket  sätt  som passar  sig  bäst  för att 
förklara dessa. Vår gjorda undersökning är en kvalitativ undersökning och resultatet av detta 
blir att validitets- samt sanningsbegreppen inte är applicerbara på vår gjorda undersökning. 
Istället  passar  det sig bättre att  diskutera runt benämningar såsom giltighet,  tillförlitlighet, 
noggrannhet samt överförbarhet.200 

7.1 Giltighet 
För att erhålla en tillfredställande nivå av information ställs det krav på att informationen som 
insamlades  är  omfattande  samt  att  informationen  är  brukbar  för  just  den  gjorda 
undersökningen. I vår uppsats utgörs respondenterna av anställda på några av Sveriges mer 
namnkunniga  kapitalförvaltare.  Vårt  tillvägagångssätt  vid  inhämtningen  av  informationen 
kom att utgöras av intervjuer med kapitalförvaltare. Vid början av denna uppsats kom vi att 
fundera  om  det  verkligen  skulle  vara  möjligt  att  komma  i  kontakt  med  de  undersökta 
kapitalförvaltarna.  Den  bakomliggande  orsaken  till  denna  tveksamhet  var  främst 
förvaltningarnas höga arbetsbörda och avsaknaden av tid att genomföra intervjuer. Men trots 
respondenternas  fulla  tidsschema kom vi  att  förvånas  över  många  av  respondenterna  var 
tillmötesgående samt välvilja att medverka i intervjuerna. Informationen som framkommer i 
intervjuerna ger förutom tyngd till  uppsatsen även en ökad tillförlitlighet  till  det  använda 
materialet i uppsatsen.  

7.2 Tillförlitlighet
Vid genomförandet av en uppsats är det av stor vikt att skribenter strävar efter att skapa en 
stor tillförlitlighet för den gjorda studien. Tillförlitligheten uppnås genom att författarna följer 
de uppsatta  reglerna rörande insamlingen av data  samt  att  genomförandet  av intervjuerna 
följer en förutbestämd mall.201 I mallen ingår att efter sammanställningen av materialet från 
intervjuerna skickas detta tillbaka till respondenterna för validering202 , allt för att undvika 
missförstånd samt eventuella fel.203 Denna validering var något som vi genomförde och vi 
anser  i  likhet  med vad Bryman  beskriver  att  denna validering kom att  bidra till  en ökad 
tillförlitlighet  för  resultatet  som  framkommer  i  uppsatsen.  Det  svar  som  vi  erhöll  från 

200 Bryman, Alan. Kvantitet & Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentliteratur.1997. s. 306-307

201 Bryman, Alan. Kvantitet & Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentliteratur.1997. s. 306
202 DePoy, Elizabeth & Laura. N. Gitlin. Forskring – En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 1999. s. 333

203 Bryman, Alan. Kvantitet & Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentliteratur.1997. s. 307
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valideringen, var ett samtyckande om att materialet redogjorde på ett rättvisande sätt vad som 
framkommit under intervjuerna. 

För ytterliggare öka tillförlitligheten i uppsatsen har vi vid intervjuerna försökt att ställa så 
neutrala och öppna frågor som möjligt, allt för att vi önskade att respondenten skulle forma 
sina egna svar  utan vägledning från oss.  Det  gör  det  även möjligt  för respondenterna  att 
reflektera över saker som de anser är viktiga vid investeringar. 

För  att  vi  skulle  ha  möjlighet  att  resonera  kring  ämnet  och  de  frågor  som  ställdes  till 
respondenterna kom vi att vara tvungna att inneha en bred kunskapsgrund och informations 
bas.  Denna  informations  bas  inhämtades  från  flera  olika  informationskällor,  däribland 
vetenskapliga  artiklar  och  välkända  böcker.  Tillvägagångssättet  med  att  införskaffa 
information från ett flertal källor anser vi bidrar till att tillförlitligheten för uppsatsen och dess 
genomförande ökar. 

7.3 Överförbarhet
Meningen med en kvalitativ undersökning är att  skribenterna vill  nå djup inte bredd med 
undersökningen. Som skribent till en kvalitativ undersökning önskar man att uppnå ett resultat 
som inte är applicerbart på en stor population utan istället kan förklara en specifik situation. 
Resultatet  som  uppnås  är  med  andra  ord  hänvisat  till  att  kunnas  användas  i  liknande 
situationer.204 Detta  är  något  som vi  anser  sammanstämmer  med våra  åsikter  om att  vårt 
erhållna resultat kan komma att vara applicerbar till företag som är verksamma som förvaltare 
under den gjorda tidsperioden. Vi finner det dock mindre troligt att det kommer att vid en 
liknande undersökning med andra företag att ges samma resultat som i denna undersökning. 
Utan istället anser vi att  denna undersökning kan fungera som ett  riktmärke för hur olika 
förvaltare ser på risker vid placeringar. 

7.4 Noggrannhet
För att uppnå full noggrannhet ställs höga krav på att alla faser i forskningsprocessen är klart 
redovisade.205 Under  studiens  gång  har  vi  lagt  stor  vikt  på  att  noggrant  redovisat  hur 
intervjuerna gått tillväga samt respondenternas välvilja att besvara på våra frågor. Svårigheten 
med den gjorda studien är dock att den innehåller så pass mycket samlad information att det 
kan vara svårt att riktigt ta med all information. Vi har dock i den mån det bara är möjligt 
försökt att på ett klart och tydligt sätt redovisa hur vårt tillvägagångssätt i uppsatsen har sett ut 
samt varifrån materialet och informationen kommer ifrån. 

204 Johansson-Lindfors, Maj-Britt.  Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 169

205 Bryman, Alan. Kvantitet & Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentliteratur.1997. s. 307
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Bilaga 1

Kapitalförvaltningar

East Capital Ett ledande företag inom fondförvaltnig och 
placeringar av kapital. Är främst verksamm i 
Östeuropa.

GES investment service Ett företag som är verksamm med rådgivning och 
företag såväl som till privatpersoner. Placeringarna 
sker i hela världen.

Banco Fondförvaltare som har som mål att ha ett långsiktigt 
sparande med en stadigt stigande värde. 
Placeringarna sker i hel världen.

Catella Capital Kapitalförvaltare som gör placeringar i främst 
Sverige

JP Morgan Asset Management Kapitalförvaltare som gör placeringar i hela världen. 

Christer Gardell Privatperson som gör stora investeringar i företag, 
exemple på företag är bland annat Volvo.

IPM informed Portfolio Management Globala investeringar, där riskerna utgör en viktigt 
faktor för placeringsallternativen. 

Fidelity International Fond och Kapitalförvaltare med arbetsområde, 
världen.

Erik Penser Fonder AB Förvalter som anser att man bör omfördela sina risker 
med hjälp av ”hedge” metoder. 

Humle Kapitalförvaltning Investerar i aktiefonder likväl som i företag i 
utlandet.

Prior och Nilsson Litet företag som grundats av tre kompisar, mestadels 
sker placeringar i Sverige.



Bilaga 2

Intervjumanual

Allmän information
- Yrkesbakgrund?
- Nuvarande arbete?

Investeringsbeslut
- Beslutsprocess? Utseende?
- Specifika preferenser, värderingar vid investeringar?

Värdering
- Värdering av en investering? NNV? Variation och standardavvikelse? Kan risk mätas i 

en variabel?
- När accepteras/ förkastas en investering? Hög/låg risk relativt hög/låg avkastning?
- Mätningar och osäkerheten kring dessa? 
- Hur påverkar tillgången på information (mätningarna)? Hantering av information?
- Synen på positiva och negativa resultat? Om resultatet har några specifika 

bakomliggande orsaker? Konsekvenser?
- Har psykologiska faktorer någon påverkan? (humör, känslor)

Risker
- Associerande risker? 

Lands- och politiska risker
- Kriterier för att investera i ett land? (demokrati, stabilitet, ekonomi)
- Betydelse av stabiliseringspolitik?
- Betydelse av kulturella skillnader?
- Synen på investeringar i (ekonomiskt) outvecklade länder? Betydelse av välfärd?
- Betydelse av regeringens välvilja? Samarbete? 
- Speciella indikatorer? (BNP, höga skatter, priskontroll från regeringen)
- Användning av indikatorn PRO (profit opportunity recommendation)?
- Indikatorn Brain drain? (intellektuell arbetskraft som går förlorad)

Risk för naturkatastrofer 
- Hänsyn till naturkatastrofer?

Risker med växelkurser
- Hänsyn till transaktionsrisker och risker vid översättning? Betydelse? 
- Betydelse av växelkurssystem? (fast, rörlig, valuta union)
- Betydelse av risker med växelkursen?

Inflation och den faktiska räntan
- Hänsyn till inflationen? Vilken utsträckning? 
- Verkliga räntan? 

Avslutande 
- Skillnader mellan länder? (risker)
- Risktagande? (deras syn på hur benägna de anser sig vara)
- Största risken? Varför?
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