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Abstract 

Titel: Hävstångsinstrument – En lönsam investering för småsparare? 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Anna Bylund och Jennie Pettersson 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2010 - juni 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka finansiella institutioners syn på hävstångs-

instrument och utifrån detta utreda om instrumenten är ett bra investeringsalternativ för 

småsparare. 

Metod: Uppsatsen har en kvalitativ inriktning då tre intervjuer har genomförts för att 

besvara syftet. De finansiella institutionerna som intervjuades är Handelsbanken, CMC 

Markets och SIP Nordic fondkommission. Vidare har studien en deduktiv infallsvinkel där 

teorier används som grund för det empiriska materialet. Utifrån intervjuer och tidigare 

studier har en slutsats sedan utformats för att besvara syftet.  

Resultat & Slutsats: Uppsatsens resultat talar för att hävstångsinstrumenten är ett bra 

alternativ för småsparare som är intresserade, risktoleranta och aktivt söker kunskap. 

Småsparare som har dessa egenskaper och dessutom har ett bra kompletterande sparande 

kan därför med fördel investera i dessa instrument. För småsparare som inte har den 

risktolerans och kunskap som krävs för ett lyckat resultat, kan dock andra sparalternativ vara 

ett bättre val.  

Förslag till fortsatt forskning: Då resultatet av denna uppsats är baserat på finansiella 

institutioners syn på hävstångsinstrument, vore det intressant att utreda samma sak men att 

då basera det empiriska materialet på intervjuer eller enkäter med småsparare som 

använder instrumenten. Detta skulle i sådana fall ge forskaren svar på hur instrumenten 

uppfattas av småspararna själva. 

Uppsatsens bidrag: Tidigare forskning inom detta område finns enbart i liten utsträckning. 

Därmed bidrar vår studie med att öka kunskapen om hävstångsinstrument. Uppsatsen ger 

en bred bild av hävstångsinstrument som sparalternativ och bidrar med att ge en förståelse 

för vilka hävstångsinstrumenten passar till.  

Nyckelord: Hävstångsinstrument, CFD, warranter, spekulation, riskbeteende   



Abstract 

Title: Leveraged products – A profitable investment for small investors? 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
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Aim: The aim of this thesis is to examine leveraged products from financial institutions’ point 

of view. By this, we want to investigate whether these products are a good option for the 

small investors. 

Method: This thesis has a qualitative approach, as three interviews have been implemented 

to answer the aim. The financial institutions who have been interviewed are Handelsbanken, 

CMC Markets and SIP Nordic fondkommission. The thesis also has a deductive approach, 

since theories have been used as a keystone for the empirical work. Based on interviews and 

previous studies, a conclusion has been made to answer the aim. 

Result & Conclusions: The result of this thesis suggests that leveraged products are a good 

option for small investors who are interested, risk-tolerant and who actively search for 

knowledge. The small investors, who have these characteristics and also have additional 

savings, can advantageously invest in these products. However, small investors who do not 

have the required risk-tolerance and knowledge may be better off if they invest in another 

savings-option. 

Suggestions for future research: As the result of this thesis is based on financial institutions’ 

point of view on leveraged products, it would be interesting to investigate the same 

problem, but to base the empirical material on interviews or surveys, by asking the small 

investors who uses the products. This would answer how the products are perceived by the 

small investors. 

Contribution of the thesis: Previous studies are only available to a small extent. Thus, our 

study contributes to increase the knowledge about leveraged products. The thesis provides a 

picture of leveraged products as a savings-option and contributes to an understanding of 

which investors the product fits. 

Key words: Leveraged products, CFD, warrants, speculation, risk behavior  
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet presenteras hävstångsinstrumentens bakgrund och även en diskus-

sion om problem med dessa instrument. Syftet presenteras därefter och kapitlet avslutas 

med en disposition över det fortsatta arbetet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

De finansiella marknaderna har under de senaste åren svängt snabbt och oförutsägbart. Då 

marknaden är osäker och råvarupriserna stiger, lockas allt fler till att investera i nya typer av 

underliggande tillgångar, enligt NDX1 (2009). Hävstångsinstrumenten som ger möjlighet att 

investera i underliggande tillgångar, har under det senaste året ökat avsevärt på den svenska 

marknaden, förklarar Thulin (2009). Dessa produkter kan kombineras på flera olika sätt, 

vilket enligt Hens, Rieger och Lerch-Jordan (2008) har gjort att populariteten ökat. Möjlig-

heten att handla med dessa produkter till ett lågt värde har gjort att även småsparare fått 

tillgång till instrumenten. De professionella placerarna har med andra ord fått sällskap av 

nybörjarna, som även de vill lära sig att investera i dessa tillgångar, menar Thulin (2009). Det 

är framförallt de som tidigare endast handlat med aktier som blivit intresserade av detta 

placeringsalternativ.  

Hävstångsinstrument förknippas enligt Isacson och Linnala (2009) ofta med hög risk, men 

risken behöver inte vara så hög. Används instrumenten på rätt sätt, leder det till att risken 

minskar. Anderson (2009) förklarar att småsparares beslut ofta avviker från normativa 

teorier om att portföljer ska vara väldiversifierade för att risken ska bli lägre. Småsparare 

diversifierar ofta sina portföljer dåligt och de är även dåliga på att välja rätt tidpunkt för sina 

investeringar. Det är med andra ord problematiskt för småsparare att kombinera 

tillgångarna i en portfölj på ett sådant sätt att de uppnår den risknivå som de eftersträvar, 

förklarar Anderson (2009).  

Hävstångsinstrumenten ges ut av flera banker och handelsplatser, exempelvis Avanza, Han-

delsbanken, CMC markets, IG markets och SIP Nordic fondkommission. De hävstångs-

instrument som på sista tiden har ökat mest i omsättning hos placerarna är enligt Thulin 

(2009) mini-futures, bull & bear certifikat och contracts for difference (CFD). Andra häv-

stångs-instrument som finns tillgängliga är enligt Franson (2009) warranter och turbowarran-

ter.  

                                                           
1
 Nordic Derivatives Exchange 



2 
 

Den teknologiska utvecklingen av finanstjänster har ökat vilket har gjort att småsparare fått 

ett större krav på självdisciplin, förklarar Anderson (2009). Bristen på erfarenhet och 

kunskap inom området har gjort att det är svårt att skilja på vilken information som är 

relevant och vilken som inte är det. Dessutom är instrumenten komplicerade att förstå 

eftersom de är väldigt volatila, menar Whitelaw (2008). Trots att många småsparare 

tenderar att ha brist på erfarenhet och kunskap, finns det de som har hög kompetens inom 

detta område, förklarar Ericson (2010). Dessa har ofta ett högt riskkapital och vill investera 

på egen hand, utan hjälp av rådgivare. Niclas Lundquist förklarar enligt Arnell (2008) att 

placerare som investerar i dessa instrument bör ha en riskuppfattning som är mogen. Claes 

Hemberg fortsätter att förklara att denna form av sparande är alltför komplicerad för vanliga 

småsparare, vilket gör att rådgivningen får en större betydelse för dem.  

 

1.2 Problem 
 

Hävstångsinstrument kan ses som en bra chans till hög avkastning, men vad som kanske inte 

tas i beaktande är att den höga avkastningen också innebär en hög risk. Under de senaste 

åren har hävstångsinstrumenten diskuterats mycket i ekonomiska tidsskriftsartiklar. Det 

målas upp en bild av att hävstångsinstrument är komplicerade och mycket riskfyllda. 

Instrumenten passar möjligen bra till professionella investerare som är medvetna om hur de 

bör hanteras, men för småsparare som inte besitter samma kunskap kan de nya 

instrumenten göra mer skada än nytta. Isacson och Linnala (2009) menar att alla nya 

investeringsprodukter som har kommit till marknaden skapar möjligheter att minska risken i 

en portfölj, men att småsparare istället alltför ofta ökar risken för att maximera avkast-

ningen. Det är med andra ord möjligt att en småsparare med bristande kunskap orsakar mer 

skada än nytta genom att investera i dessa produkter. 

Vidare är det inte säkert att problemet ligger hos småspararen själv. Småsparare som är 

intresserade och försöker sätta sig in i hur instrumenten fungerar kan hämmas av att 

informationen som finns tillgänglig är bristfällig och svår att förstå. Finansinspektionen har 

tidigare utrett den information som finns tillgänglig kring finansiella instrument. I FI 

(2006:13) beskrivs att informationen är bristfällig och att det leder till att småsparare tar 

onödiga risker. De menar därmed att det är viktigt att mer information blir tillgänglig och att 

den information som finns blir lättare att förstå. Utredningen är några år gammal, vilket gör 

att vi undrar om informationen har blivit bättre eller om den fortfarande är bristfällig.    

Intresset för investeringar i hävstångsinstrument är stort och ökar dessutom, därför ser vi att 

det finns ett behov av att utreda om instrumenten är ett bra alternativ för småsparare. Vi ser 

att hävstångsinstrumenten kan vara alltför komplicerade för småsparare med genomsnittlig 
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kunskap och erfarenhet av handel med värdepapper. Det är framförallt risken vi är kritiska 

till om småsparare verkligen förstår. Risken uppstår eftersom volatiliteten i dessa instrument 

är hög och vi tror att småsparare i huvudsak uppmärksammar det positiva med en hög 

volatilitet. De ser möjligheten till en snabbt ökande avkastning och lockas då av den höga 

volatiliteten. Utifrån detta upplever vi att det är av stor vikt att kunskapsnivån är hög inom 

detta område för att småsparare inte ska riskera att förlora satsat kapital. Vi ställer oss frå-

gande till om det finns tillräckligt med information att tillgå och om hävstångsinstrumenten 

är alltför komplicerade för småspararna. Finansiella institutioner kommer då att ha ett stort 

ansvar att lära ut hur instrumenten fungerar för småsparare. 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka finansiella institutioners syn på hävstångsinstrument och 

utifrån detta utreda om instrumenten är ett bra investeringsalternativ för småsparare. 

 

1.4 Studiens fortsatta disposition 
 

Kapitel 2 – Metod. I detta kapitel presenteras studiens metodval och hur vi har gått tillväga 

vid genomförandet. Därefter diskuteras metodvalet och de källor som använts i en kritisk 

granskning. 

 

Kapitel 3 – Ämnesöversikt. Kapitlet fungerar som en introduktion till läsaren och inleds med 

en kortfattad beskrivning av derivat och hävstångsinstrument. Vidare kommer varje 

instruments uppbyggnad att förklaras. 

 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram. Detta avsnitt förklarar marknadseffektivitet, där avkast-

ning, risk och portföljuppbyggnad tas upp. Därefter presenteras individers riskbeteenden vid 

investeringar, där rationalitet och riskvilja beskrivs. 

  

Kapitel 5. Empiri. I empirin presenteras de intervjuer som har genomförts. En samman-

ställning kommer att göras utefter rubrikerna Introduktion av hävstångsinstrument, Kunskap 

och slutligen Sparande. 

 

Kapitel 6 – Analys. Slutligen analyseras den insamlade informationen. Ämnesöversikten och 

Teoretisk referensram kommer att granskas tillsammans med Empirin, för att tillslut resul-

tera i en avslutande diskussion.   



4 
 

2. Metod  
 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse av de metodval som studien bygger på. Tillväga-

gångssätt kommer sedan att beskrivas, genom att förklara hur urval och intervjuer gått till. 

Därefter granskas studien i form av metod- och källkritik. 

 

 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka finansiella institutioners syn på hävstångs-

instrument och utifrån detta utreda om instrumenten är ett bra investeringsalternativ för 

småsparare. Småsparare kan ha bristfällig kunskap inom området, vilket är ett problem. Då 

en chans till hög avkastning lockar många, betyder det att risken till minskad avkastning i sin 

tur även ökar med denna form av sparande. Vi vill därmed undersöka om detta investerings-

alternativ är lönsamt för småsparare då bland annat risk, portföljteori och kunskap tas i 

beaktande. 

Då det finns så lite forskning inom området har vi valt att använda oss av en förförståelse, 

som har som syfte att introducera läsaren i det fortsatta arbetet. Uppsatsen har en deduktiv 

infallsvinkel då vi utgår från befintliga teorier om portföljuppbyggnad och riskbeteende. 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att det deduktiva arbetssättet karakteriseras av att 

forskaren drar slutsatser utifrån allmänna principer och befintliga teorier och då använder de 

befintliga teorierna för att härleda hypoteser. Hypoteserna ska sedan prövas empiriskt. Vi 

har valt att använda en deduktiv infallsvinkel men utan att härleda hypoteser eftersom 

hypoteser kan vara missvisande då resultatet av vår studie är baserat på vår tolkning av ett 

fåtal kvalitativa intervjuer. Vi anser att det är omotiverat att verifiera hypoteser vid ett litet 

urval. Vi arbetar istället utifrån mer öppna frågeställningar. Vi samlar in material genom att 

intervjua finansiella institutioner som erbjuder hävstångsinstrument, för att få en förståelse 

för hur bland annat uppbyggnaden, riskerna och rådgivningen ser ut för dessa instrument. 

Dessa kapitel tillämpas sedan för att dra slutsatser kring vårt syfte.  

 

2.1.1 Synsätt  

 

Vi har som ambition att försöka förstå hur respondenterna upplever hävstångsinstrumenten, 

vilket Svensson och Starrin (1996) förklarar som forskarens inlevelseförmåga under 

intervjun. Det kräver då en stor kunskap om det valda ämnet för att intervjun ska ge 

meningsfull information. De förklarar vidare att forskaren efter intervjun ska kunna återge 

informationen och att respondenten då ska känna igen beskrivningen. För att forskaren ska 
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kunna återge respondentens svar, krävs med andra ord en förkunskap inom ämnet. Vi 

kommer inför våra intervjuer att sätta oss in i ämnet genom en förförståelse, vilket vi 

benämner Ämnesöversikt, och även genom ett teoriavsnitt. Det empiriska arbetet tolkas 

sedan för att på så sätt kunna besvara syftet. Patel och Davidson (2003) benämner denna 

tolkningslära för Hermeneutik, vilket innebär att vi till liten del inspirerats av detta synsätt. 

Vidare kommer vi under intervjuerna att spela in samtalen, för att kunna göra en korrekt 

återgivning. Vi strävar efter att vara objektiva i hela arbetet, med undantag för Analysen där 

vi eftersträvar en subjektiv bedömning, då våra egna slutsatser ska användas för att besvara 

syftet. Att vara objektiva i det deduktiva arbetssättet stärks enligt Patel och Davidsson 

(2003) då uppsatsen utgår från befintlig teori. Detta innebär att forskningsprocessen blir 

mindre påverkad av forskarnas subjektiva uppfattningar.  

 

2.1.2 Kvalitativ forskningsprocess  

 

Studien har en kvalitativ inriktning, då vi genomför intervjuer för att få en ingående beskriv-

ning av hävstångsinstrument. Det gör att vi får en djup uppfattning om ämnet, vilket Holme 

och Krohn Solvang (1997) menar är syftet med den kvalitativa metoden. Genom denna 

metod uppstår en relation mellan oss och respondenten, då det finns en närhet till under-

sökningsenheten. Genom denna metod får vi möjlighet att sätta oss in i respondenternas 

situationer och därmed försöka förstå ämnet utifrån deras perspektiv. Den kvalitativa 

intervjun har som styrka att de olika undersökningarna liknar ett vardagligt samtal. Med 

andra ord är detta en metod där respondenten påverkar samtalet, utan att forskaren styr 

samtalet i för stor utsträckning.   

Vid en kvalitativ forskningsprocess är vår kunskap och de fördomar vi har inom ämnet 

utgångspunkten för studien. För att bättre kunna skilja mellan den värderingsmässiga och 

den faktamässiga uppfattningen, finns det enligt Holme och Krohn Solvang (1997) två fakto-

rer som delar upp området. Dessa är en kognitiv och en normativ cirkel som visar samspelet 

mellan undersökningspersoner och forskaren. Den kognitiva cirkeln utgår från den grund-

kunskap vi har inom ämnet. Det innebär att vi utgår från vår förförståelse då vi utarbetar 

frågeställningarna. Vi har därmed valt att i första fasen genomföra en informationssökning, 

som sedan används som utgångspunkt då vi skapat frågeställningarna till intervjuerna. För 

att kunna göra intervjufrågor, kommer vi därför att utgå från kapitlen Ämnesöversikt och 

Teori. Resultatet av intervjuerna redovisas sedan i kapitlet Empiri. Holme och Solvang (1997) 

forsätter att förklara att den normativa cirkeln utgår från fördomar av olika slag. Dessa 

socialt grundade fördomarna, som förklaras som våra egna subjektiva uppfattningar, präglas 

även av de värderingar vi har och som samhället i stort har. För att ett möte ska bli bra, 

måste en kritisk uppfattning finnas till dessa uppfattningar, då våra värderingar och 
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respondenternas uppfattningar möts i forskningsprocessen. Med andra ord bör inte våra 

egna värderingar användas för att styra och bekräfta de fördomar vi har inom ämnet. Då vi 

är medvetna om detta, strävar vi efter att vara kritiska till våra och respondenternas uppfatt-

ningar. 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
 

Det vi börjar med är att samla in information till en Ämnesöversikt. Detta gör vi eftersom vi 

anser att det är viktigt att ha den bakgrundsinformationen inför kommande avsnitt. Då det 

även är ett relativt outforskat område vill vi ge läsaren en inblick i hävstångsinstrumenten 

och hur de fungerar. Detta avsnitt är uppbyggt utifrån litteratur, vetenskapliga artiklar och 

även skriftlig information från finansiella institutioner som erbjuder denna investeringsform. 

Innehållet består av en kort introduktion av derivat och hävstångsinstrument. Största delen 

av detta kapitel kommer sedan att vara en fördjupning i olika typer av hävstångsinstrument. 

Dessa instrument är bull & bear certifikat, optioner, warranter, turbowarranter, mini-futures 

och CFD:s. 

Teoriavsnittet utgörs även det av litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har eftersträvat att 

använda primärkällor, vilket Patel och Davidsson (2003) förklarar är förstahandsrapport-

eringar och ögonvittnesskildringar. Vi har dock även använt oss av sekundärkällor, då vi inte 

funnit ursprungskällan. Teorin består av huvudrubrikerna Marknadseffektivitet och Risk-

beteende. Vi belyser även avkastning och risk, portföljuppbyggnad, rationalitet och riskvilja. 

Dessa teorier är allmänna investeringsteorier, ofta med utgångspunkt från aktiesparande. 

Teorierna kommer vi sedan att applicera i Analysen. 

Empirin är uppbyggd utifrån Teori och Ämnesöversikt och består av tre intervjuer med olika 

finansiella institutioner. Intervjuerna har som syfte att ge svar på frågor gällande hävstångs-

instrumentens uppbyggnad, hur kunskap och rådgivningen ser ut samt hur sparandet bör 

läggas upp för småsparare som placerar i dessa instrument. I Empirin använder vi även skrift-

lig information vi fått av de finansiella institutionerna.  

Analysen består av rubrikerna Uppbyggnad, Kunskap, Riskbeteende och Sparande, vilket är 

en kombination av de områden som tagits upp i kapitlen Ämnesöversikt, Teori och Empiri. 

Vidare kommer även Avslutande diskussion, där vi vill ha svar på vårt syfte, och Förslag på 

fortsatta studier att behandlas.  
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2.2.1 Urval 

 

Ett urval till kvalitativa intervjuer ska enligt Holme och Bernt Krohn (1997) göras systematiskt 

och med medvetet formulerade kriterier. Valet av respondenter utgick från att vi ville att de 

skulle vara väl insatta i hävsångsinstrument och att de skulle arbeta på finansiella institu-

tioner som erbjuder dessa. Då de instrument som ökat mest på sista tiden är CFD och bull & 

bear certifikat, blev vi därför intresserade av finansiella institutioner som ger ut dessa 

hävstångsinstrument. De företag som vi valt att intervjua är därför CMC Markets och 

Handelsbanken kapitalplacering. Handelsbanken är en bank som erbjuder rådgivning i stor 

utsträckning, vilket vi finner viktigt för att bättre få svar på det syfte vi har. Valet av att 

intervjua en respondent på Handelsbankens avdelning Kapitalplacering gjorde vi eftersom de 

är mer inriktade på dessa instrument, jämfört med kontoren. Valet att intervjua CMC 

Markets gjorde vi eftersom de är ett av de största företagen som erbjuder CFD:s. CFD:s kan 

även ha en stor hävstång, vilket gör dessa till ett intressant instrument att studera. Vi ville 

även ha med en finansiell institution som erbjuder terminer, för att få en bredare Empiri, 

därför valde vi att intervjua SIP Nordic Fondkommission. Nedan följer en kort presentation 

av de finansiella institutionerna: 

 SIP Nordic fondkommission beskriver sig själva som ett företag med lång erfarenhet 

av finansiella marknader och investeringar. De menar också att de har god erfarenhet 

av utbildning av privatpersoner och konsultuppdrag mot företag och att de är 

marknadsledande på råvaru-, valuta- och aktie/aktieindexcertifikat. SIP Nordic fond-

kommission erbjuder bland annat mini-futures och warranter. 

 CMC Markets är, enligt egen webbplats, världsledande inom derivathandel på 

internet. De erbjuder handel i CFD för både privatpersoner och företag och deras 

CFD:s kan handlas med aktier, råvaror, index eller valutor som underliggande tillgång. 

 Handelsbanken är en universalbank som arbetar med traditionella företagsaffärer, 

investment banking och trading samt privata affärer. De är stora på den svenska 

marknaden och har ungefär 460 kontor utspritt över Sverige. Hävstångsprodukter 

som erbjuds är bland annat warranter, turbowarranter och bull & bear certifikat.  

 

2.2.2 Intervjuer  

 

Det empiriska material som vi presenterar i uppsatsen samlas in genom personliga möten 

med tre respondenter. Intervjuerna genomförs under två dagar under lika förhållanden, där 

SIP Nordic fondkommission intervjuas den 27:e april, klockan 10.00. Även CMC Markets 

intervjuas detta datum, klockan 13.00. Den 28:e april intervjuas respondenten på Handels-

banken kapitalplacering, klockan 15.00. En timma har avsatts för varje intervju. Samtliga 
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respondenter erbjuds anonymitet och intervjufrågorna kommer även att skickas till respon-

denterna i förväg.  

Vi väljer att utforma tre frågeformulär, som i stort är likadana. Det som skiljer är frågor som 

är specificerade utifrån de produkter som de finansiella institutionerna erbjuder. Detta gör vi 

för att respondenterna, som arbetar på tre olika finansiella institutioner bättre ska kunna 

svara på frågor som är relevanta för deras företag och de produkter som erbjuds hos dem. Vi 

låter även respondenterna själva välja i vilken ordningsföljd de besvarar frågorna, men med 

vissa restriktioner då vi inte vill att de svävar ut för mycket. Följdfrågor kommer vi även att 

använda oss av, då vi hoppas få mer ingående svar. Vi tror att vi genom detta kan få bättre 

och mer direkta svar utifrån den kompetens respektive respondent besitter inom området. 

På så vis kan vi även formulera frågorna på olika sätt beroende på vilket företag som respon-

denterna arbetar för. De valda finansiella institutionerna använder hävstångsinstrument i 

olika utsträckning och det finns en variation i vilka produkter de erbjuder. Vi kommer även 

att spela in intervjuerna för att kunna återge svaren exakt och med respondenternas egna 

ord. 

 

2.3 Metod- och källkritik 

 

Då ämnet är relativt nytt är utbudet av litteratur begränsat. Till största delen har vi därför 

använt information från broschyrer, litteratur och skriftlig information från företag till 

Ämnesöversikten. Dessa källor anser vi är tillförlitliga då de kommer från välkända företag 

som bör vara insatta i ämnet. Teorin innehåller litteratur och vetenskapliga artiklar för att 

öka tillförlitligheten i studien. Vi har valt att bygga teorin på olika källor för att få olika 

författares synvinkel. Vi valde sedan att göra tre intervjuer med olika finansiella institutioner, 

för att även här få olika synvinklar. Dessa finansiella institutioner erbjuder olika hävstångs-

instrument, vilket vi tycker är bra, eftersom vi då får olika synsätt. Att intervjua olika 

finansiella institutioner anser vi ökar trovärdigheten för uppsatsen. Vi anser att det inte hade 

gett oss särskilt mycket om vi intervjuat flera från samma institution, då vi i så fall går miste 

om att analysera andra institutioners syn på risken med dessa instrument, och även skillnad i 

deras rådgivning. Då vi även valde att spela in våra intervjuer, innebär det dock att 

respondenterna kan känna sig hämmade av inspelningen. Vi gav dem därför möjligheten att i 

efterhand läsa igenom materialet för godkännande. Samtliga respondenter accepterade 

materialet utan ändringar.  

Vi är medvetna om att de svar vi fått från CMC Markets och Handelsbanken kan vara positivt 

eller negativt vinklade, vilket vi försökt att väga upp med SIP Nordic fondkommission, som vi 

anser är mer objektiva i ämnet. Vi har även försökt att minska detta problem genom att 
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ställa öppna frågor, där de exempelvis måste svara på vilka fördelar och nackdelar de ser 

med handel med dessa instrument. Vi har även försökt att vara objektiva i vår insamling av 

information, allt för en så trovärdig uppsats som möjligt. Att utgå från befintliga teorier kan 

dock vara negativt enligt Patel och Davidsson (2003) då risken finns att förlora möjligheten 

till intressanta upptäckter. Vi har försökt motverka detta genom ett kritiskt tänkande runt 

teorierna. Nackdelen med att endast intervjua tre finansiella institutioner kan vara att 

Empirin inte kommer att innehålla tillräckligt med information. Efter att vi genomfört den 

tredje intervjun kände vi dock att vi hade tillräckligt med information. Vi anser därmed att 

den information vi samlat in ger möjlighet att besvara det syfte vi har med denna studie.  

Valet av en kvalitativ metod var för oss ett självklart val, då studiens problem, som är att 

småsparare har för dålig kunskap om denna investeringsform, kräver svar från experter. Med 

andra ord hade vi inte fått den information vi behöver genom att fråga småsparare om detta 

ämne. Det hade dock varit möjligt att använda en kvantitativ metod genom att skicka ut 

enkäter till finansiella institutioner. Hade vi gjort en sådan studie hade vi fått fler synvinklar, 

men det hade varit svårt då enkäter inte ger möjlighet till djupa svar. Det hade då varit svårt 

att få ett tillräckligt stort urval för att vara tillförlitligt. Det hade även varit svårt att göra 

frågor som gör det möjligt att besvara på ett ingående sätt. Vi skulle även förlora möjlig-

heten att ställa följdfrågor till respondenterna.  
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3. Ämnesöversikt 
 

I detta kapitel kommer aktuella hävstångsinstrument att beskrivas närmare för att ge en 

inblick i ämnet. Kapitlet börjar med en kortfattad förklaring av vad derivat är, hur hävstångs-

instrument fungerar, för att sedan djupare förklara de olika instrumentens uppbyggnad. 

 

 

3.1 Derivat 
 

Ett derivat är enligt Broadie och Detemple (2004) en strukturerad produkt vars värde utgår 

från värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara en aktie, ett 

aktieindex eller en valuta. Investeringar kan även göras i råvaror och obligationsmarknader, 

påpekar RBS2 (i.d.). Derivat kan delas in i tre huvudgrupper, vilka är optioner, futures och 

även swappar3, förklarar Hens m.fl. (2008). De förklarar vidare att strukturerade produkter 

kan skapas utifrån vilken riskvilja en individ har. Det finns med andra ord specifika derivat 

som passar för olika individers behov, till exempel för riskälskare eller för riskaverta 

individer. Ett derivat handlas även till ett minimalt värde, det vill säga en låg kapitalinsats, 

vilket gör dessa produkter värdefulla för småsparare. En annan fördel är att investerare kan 

investera i tillgångar som de annars inte hade fått möjlighet till att göra.   

Ett derivat kan användas både för att minska risken i en portfölj och för att öka risken, menar 

Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2008, s. 714-715). Ökar investeraren risken, innebär det 

att han spekulerar i den underliggande tillgångens kursförändringar. Visar det sig att 

spekuleringen är inkorrekt, kan dock stora konsekvenser uppstå. Är avsikten å andra sidan 

att minska portföljens risk, betyder det att investeraren hedgar. En investerare kan med 

andra ord, enligt De Ridder (2003, s. 173), använda derivatinstrument för att öka kontrollen 

över risken i en portfölj eftersom instrumentet gör det möjligt att låsa avkastningen i olika 

intervall. Om dessa produkter används på rätt sätt är det därmed möjligt att till viss mån 

förutse det ekonomiska utfallet. 

 

3.1.1 Hävstångsinstrument 

 

Hävstångsinstrument, som är ett slags derivat, har under de senaste åren ökat i popularitet i 

Europa. Instrumenten används enligt Hens m.fl. (2008) vid en förmodad uppgång eller 

nedgång på marknaden. Detta benämner de som ”bullish eller bearish”. Med hävstång 

                                                           
2
 Royal Bank of Scotland 

3
 Swappar är en överrenskommelse, där två parter åtar sig att byta finansiella tillgångar med varandra, vid ett i 

förväg bestämt datum. En investering i swappar görs då två aktörer har olika syn på marknadens utveckling, 
eller för att de har olika behov. 



11 
 

menas enligt Franson (2009) att den procentuella rörelsen i instrumentet är större än den 

underliggande tillgångens rörelse. Det betyder att det investerade kapitalet påverkas mer vid 

en kursförändring än vad den underliggande tillgången gör. Små kursförändringar i den 

underliggande tillgången kan med andra ord ge hävstångsinstrumentet en hög avkastning, 

eftersom priset på dessa instrument är betydligt lägre än priset på den underliggande 

tillgången, förklarar Muck (2006). NYSE Euronext (n.d.) förklarar att en investering i häv-

stångsinstrument kan förlora hela det investerade värdet, trots att den underliggande 

tillgångens värde inte blir värdelöst.  Genom att utgå från att den underliggande tillgången 

har en rörelse på 1 procent, kommer då ett instrument med en hävstång på 4 procent att 

röra sig med 4 procent, förklarar Franson (2009). Exempel på hävstångsinstrument är war-

ranter, turbowarranter och mini-futures. Thulin (2009) nämner även contracts for difference 

(CFD) och bull & bear certifikat som alternativ bland hävstångsinstrumenten. Tjeder (2000, s. 

35) påpekar att även optioner innehar en hävstång.  

NYSE Euronext (n.d.) förklarar på sin webbplats att risknivån på olika finansiella tillgångar är 

väldigt olika. Det finns tillgångar som följer marknaden och då får samma risk som den 

underliggande tillgången, samtidigt som avkastningen hos andra tillgångar ökar gentemot 

den underliggande tillgången. En investering i hävstångsinstrument har med andra ord en 

större risk än att investera i den underliggande tillgången. Beckman m.fl. (2009, s. 108) 

förklarar att det även är viktigt att vara medveten om att risken finns att företaget, där 

instrumentet är köpt, går i konkurs och det finns då ingen garanti att det investerade 

beloppet återbetalas. För att minska risken finns möjlighet att i många av hävstångs-

instrumentet använda stop loss, förklarar Elton, Gruber, Brown och Goetzmann (2007 s. 26-

27). Det går med andra ord att använda stop loss för att skydda en eventuell vinst. Då en 

order har en stop loss betyder det att hävstångsinstrumentet säljs om det sjunker till denna 

nivå. Är stop loss-nivån satt till 40 kronor och marknadspriset sjunker under denna nivå, 

kommer instrumentet med andra ord att upphöra. 

Vilket av dessa instrument investerare bör välja beror bland annat på vilka riskpreferenser 

och vilken marknadstro de har, förklarar NYSE Euronext (n.d.). Hävstångsinstrument passar 

investerare med en medveten bild om hur marknaden kommer att utvecklas och som har en 

stor riskvilja. Är inte investerare risktoleranta och inte heller har kunskap inom området, 

finns det andra investeringar som är ett bättre alternativ för dessa individer.  

 

3.2 Bull & bear certifikat 
 

Handelsbanken (i.d.) förklarar att bull & bear certifikat passar investerare som tror på 

antingen en upp- eller nedgång på marknaden. Dessa certifikat gör att pengarna ökar mer än 

de underliggande tillgångarna, i form av en hävstång om pengarna investeras på rätt sätt. 
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Bullcertifikat är ett instrument som kan investeras i då marknaden förväntas stiga. Finns det 

exempelvis en tro om att marknaden för olja kommer att stiga, är ett bullcertifikat kopplat 

till olja ett bra placeringsalternativ. Avanza förklarar på deras webbplats att om marknaden 

för olja stiger med 2 procent under en dag, kommer ett bullcertifikat som är kopplat till oljan 

att stiga med 4 procent, om instrumentet antas ha en hävstång på 2. Sjunker å andra sidan 

oljepriset med 2 procent, kommer bullcertifikatets värde att minska med 4 procent. 

Bearcertifikat fungerar tvärtom och ger högre avkastning om marknaden sjunker. Förändras 

marknaden på samma sätt som den förväntade avkastningen, kommer då avkastningen att 

öka dubbelt så mycket som avkastningen på den underliggande varan. Olsson (2009) 

förklarar att risken med denna form av instrument är hög, då hävstångseffekten är stor. 

Dessa instrument menar Olsson är riktade till de mer kunniga investerarna.  

 

3.3 Optioner 
 

Om en investerare vill handla med rättigheter och skyldigheter, är optioner ett av de 

finansiella derivat som gör detta möjligt, förklarar Ljungström och Rothfeldt (1988, s. 20). 

Optionen är i grunden ett avtal mellan två personer, optionsinnehavaren och options-

utfärdaren, som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja ett bestämt antal av en under-

liggande tillgång till ett bestämt pris, under en viss tidsperiod. Utfärdaren däremot är vid 

samma datum skyldig att sälja den underliggande tillgången till det bestämda priset, 

förklarar Beckman m.fl. (2009, s. 71). Omvänt gäller för en säljoption att innehavaren har 

rätt att vid det bestämda datumet sälja den underliggande tillgången till det satta priset, och 

utfärdaren är då tvungen att köpa den underliggande tillgången. Ljungström och Rothfeldt 

(1988, s. 14) förklarar att innehavaren av optionen betalar ett pris, ett så kallat premium, till 

utgivaren. Denna summa är en ersättning för att utgivaren är skyldig att köpa eller sälja 

optionen. En vanligt köp- eller säljoption brukar benämnas plain vanilla option, förklarar 

Broadie och Detemple (2004).  

Vid köp av exempelvis en köpoption betalas enligt Black och Scholes (1973) ett så kallat 

lösenpris. Om priset på den underliggande tillgången är mycket högre än köpoptionens 

lösenpris kommer optionen i regel att användas. Detta innebär att ju högre värdet är på den 

underliggande tillgången, desto högre värde har optionen. Optionens värde beräknas genom 

att använda faktorer som bland annat är aktiekurs, riskfri ränta, volatilitet och löptid. Genom 

att anta att en obligations värde har samma förfallodag som optionen och att även nominal 

värdet är detsamma som lösenpriset, subtraheras detta från den underliggande tillgången, 

vilket då kommer ha samma värde som optionen. Optionens värde minskar i regel i takt med 

att utgångsdatumet närmar sig. 
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3.3.1 Warranter 

 

Rätten till en värdeuppgång i en underliggande tillgång, kan enligt Beckman m.fl. (2009, kap. 

1.2), köpas i form av en warrant. Denna fungerar på liknande sätt som en köpoption med 

lång löptid. Skillnaden är att warranter har längre löptid och att endast banker eller 

fondkommissionärer kan ge ut dem. En annan skillnad är att warranter inte är 

standardiserade4 och inte heller benämns som värdepapper. Att analysera en warrant är ofta 

mycket svårare än att analysera en option förklarar Black och Scholes (1973). Det beror på 

flera faktorer, till exempel är warrantens löptid längre, lösenpriset justeras inte för 

utdelningar och kan dessutom förändras vid specifika datum samt att då warranter utnyttjas 

ökar antalet utestående aktier. Beckman m.fl. (2009, kap. 1.2) beskriver två olika typer av 

warranter: köpwarranter och säljwarranter. Köpwarranter är avsedda för investerare som 

tror på en kursuppgång i den underliggande tillgången, medan säljwarranter är avsedda för 

de som tror att den underliggande tillgångens kurs kommer att sjunka.  

Precis som med vanliga optioner behöver investeraren inte binda något större kapital i 

warranter, menar Beckman m.fl. (2009, kap. 1.2). Trots en låg kapitalinsats finns en 

möjlighet till samma avkastning som i den underliggande tillgången. Det som riskeras är att 

warranten blir värdelös, vilket sker om värdet på den underliggande tillgången vid 

warrantens slutdag understiger eller är lika med det lösenpris som bestämts vid tidpunkten 

då warranten gavs ut. Om värdet på den underliggande tillgången istället överstiger lösen-

priset erhåller investeraren en vinst bestående av skillnaden mellan värdet på den 

underliggande tillgången och lösenpriset. Investeraren kan också välja att köpa den under-

liggande tillgången till warrantens lösenpris. 

 

3.3.2 Turbowarranter 

 

Turbowarranter är precis som ovanstående instrument kopplade till en underliggande till-

gång. NDX förklarar att en skillnad mellan warranter och turbowarranter är att turbo-

warranter har en inbyggd stop loss och därmed riskerar att säljas innan den fastställda 

slutdagen. Enligt Derivatinfo:s webbplats är det bara beloppet som är satsat som investe-

raren riskerar att förlora om lösenpriset är detsamma som stop loss-nivån. I de fall 

lösenpriset skiljer sig från stop loss-nivån kan förlusten vara lägre än det kapital som har 

investerats.  

                                                           
4
 Det innebär att investeraren vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för kontraktet. Ett standardiserat 

kontrakt betyder att underliggande vara, mängd, löptid och lösenpris är bestämd. 



14 
 

Den implicita volatiliteten5 på marknaden har enbart en liten inverkan på turbowarrantens 

värde, förklaras på Derivatinfo:s webbplats.  Det är i regel bara i de fall då kursen för den 

underliggande tillgången rör sig i närheten av turbowarrantens stop loss-nivå som den 

implicita volatiliteten har en inverkan på värdet. Att volatiliteten påverkar turbowarrantens 

värde i sådan liten grad, gör turbowarranten till ett något enklare instrument än vanliga 

warranter eftersom investeraren inte behöver analysera volatiliteten. Investeraren kan 

istället fokusera på att analysera rörelsen i den underliggande tillgången. 

Det finns enligt NDX två sorters turbowarranter. Den ena sorten är så kallade turbo-long, 

vilket är köp-turbowarranter som ökar i värde då den underliggande tillgången ökar i värde. 

Den andra sorten kallas för turbo-short, vilket är sälj-turbowarranter som rör sig tvärtemot 

den underliggande tillgången och därmed för ett ökat värde då den underliggande tillgången 

minskar i värde.  

 

3.4 Terminer 

 

Två parter kan enligt Hull (2009, s. 3-6) använda ett forward- eller futures-kontrakt för att 

ingå en överenskommelse om att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris och datum. 

Futures handlas via handelsplatser som standardiserar kontrakten och de fungerar även som 

en säkerhet då de garanterar att kontrakten kommer att lösas in. Forwards handlas istället 

antingen mellan två finansiella institutioner eller mellan en finansiell institution och en 

klient.  

I grunden fungerar futures som ett aktieköp där leverans och betalning sker i framtiden, 

förklaras på Derivatinfo:s webbplats. Köparen är vid slutdatumet skyldig att ta emot och 

betala varan, medan säljaren är skyldig att leverera och sälja varan. Det är dock inte ofta som 

varan verkligen levereras, förklarar Hull (2009, s. 33). De flesta investerare väljer att stänga 

positionen innan kontraktets löptid går ut. Terminer påminner enligt Bodie, Kane och 

Marcus (2008, s. 783) viss del om optioner. Skillnaden är att den som investerat i ett 

terminskontrakt är skyldig att genomföra transaktionen då kontraktets löptid går ut, medan 

innehavaren av en option själv väljer om optionen ska utnyttjas.  

 

3.4.1 Mini-futures 

 

Enligt NDX är mini-futures ett värdepapper med hävstång som ger investeraren rätt att köpa 

eller sälja en underliggande tillgång. Mini-futures fungerar ungefär på samma sätt som 

                                                           
5
 Den uppfattning som marknaden har om framtida svängningar i den underliggande tillgången. 
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terminer, där det som skiljer är att mini-futures inte har något bestämt slutdatum. RBS (i.d.) 

förklarar att detta hävstångsinstrument består av två delar. Den ena delen är kapitalinsatsen 

som är själva värdet på mini-futuren och den andra delen är en finansieringsdel som skapar 

hävstång på instrumentet. Finansieringsdelen, som består av ett lån, utgörs av skillnaden 

mellan kapitalinsatsen och den underliggande tillgångens pris. Räntan på lånet adderas 

dagligen till mini-futurens finansieringsnivå.  

Det finns enligt RBS (i.d.) två typer av mini-futures. Den ena kallas för mini-long och den 

andra för mini-short och valet mellan dessa beror på marknadstro, där mini-long bör 

användas vid en stigande marknad och mini-short vid en fallande marknad. En rörlig stop 

loss är även inbyggd i detta instrument vilket gör att mini-futurens värde aldrig kan bli 

negativt, förklaras av NDX. Att stop lossen är rörlig innebär att den följer mini-futurens 

värdeutveckling och därmed en gång per månad flyttas till en ny nivå i samband med 

värdeförändring i mini-futuren. 

 

3.4.2 CFD:s 

 

En CFD beskrivs på IG Markets webbplats som en överenskommelse om att utbyta en 

värdeförändring i underliggande tillgång, som uppstår mellan tidpunkten då kontraktet 

öppnas och tidpunkten då kontraktet stängs. Handeln med CFD:s påminner om handeln med 

aktier, men vid handel med CFD:s betalar investeraren inte för hela aktiens värde. Kostnaden 

består istället av ett så kallat säkerhetskrav. Om säkerhetskravet är 5 procent innebär det att 

kostnaden för CFD:n är 5 procent av den underliggande aktiens pris. Det är genom detta som 

hävstången uppstår. Investeraren kan genom en CFD med säkerhetskrav på 5 procent handla 

aktier till ett värde som är tjugo gånger större än kapitalinsatsen.  

En CFD fungerar enligt Steiner (2006) som en termin, men utan något slutdatum. Att det inte 

finns något slutdatum för lösen och leverans är en fördel som CFD:s har gentemot terminer 

med fastställda slutdatum. CFD:s ses av Steiner som ett bra komplement till en aktieportfölj. 

Han menar att CFD är lätta att blanka6 med och att de även är enkla att använda vid tro på 

förväntad kursuppgång. En annan fördel med kontrakten är att investeraren slipper köpa 

den specifika aktien, då det går att investera direkt i råvaran, vilket gör att den företags-

specifika risken försvinner.  

 

  

                                                           
6
 Blankning betyder att investerare lånar en aktie och sedan säljer den. Aktien köps sedan tillbaka då markna-

den har fallit.   
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4. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel fungerar som en referensram där marknadseffektivitet, avkastning och risk och 

även portföljuppbyggnad förklaras. Även investerares riskbeteenden diskuteras, där ratio-

nalitet och riskvilja beskrivs mer ingående.  

 

 

4.1 Marknadseffektivitet 
 

En effektiv marknad förklaras av Fama (1970) som en marknad där all publik information är 

inkluderad i aktiepriserna. Vid en effektiv marknad rör sig aktiekurserna snabbt upp eller ner 

då ny information offentliggörs. Wärneryd (2001, kap. 1) förklarar att då ett företag publi-

cerar en förändring i vinst, betyder det att förväntningar på detta företag kommer att ändras 

omedelbart, vilket betyder att även aktiekursen påverkas. En marknad är effektiv om 

enskilda investerare inte kan påverka prisnivån, investerare är rationella, vinstmaximerande 

och alla har tillgång till samma information, förklarar Vinell och De Ridder (1995, s. 82). 

Den effektiva marknaden delas enligt Fama (1970) in i tre kategorier. Dessa tre är svag form, 

halvstark form och stark form, där respektive form innehåller olika mängd information. I den 

svaga formen av marknadseffektivitet innehåller aktiekurserna endast historisk information. 

Med andra ord går det inte att förutspå hur aktiekurser kommer att utvecklas utifrån 

historisk information. Den halvstarka formen innehåller publik information, vilket betyder att 

aktiekurserna förändras då offentlig information publiceras. Vid denna form av marknads-

effektivitet är det därför inte möjligt att göra vinster utifrån historisk information och publik 

information. I den starka formen har investerare även tillgång till insiderinformation.  

Vid en investering bör en placerare undersöka aktiepriset, med andra ord företagets 

förväntade framtida utdelningar och vinsttillväxt, förklarar Wärneryd (2001, kap. 1). Detta 

betyder att aktiemarknaden har en halvstark form av marknadseffektivitet. Denna form av 

marknadseffektivitet innebär att en investerare inte kan slå marknaden. Även Shiller (2002) 

förklarar att de flesta individer accepterar den halvstarka formen.  

Om marknaden är effektiv ska investerare enligt Shiller (2002) eftersträva en bred diversi-

fiering utan att ta hänsyn till den nuvarande marknadssituationen. Vid en effektiv marknad 

är det med andra ord meningslöst att spekulera i enskilda tillgångar. Shiller menar att det är 

svårt att överträffa marknaden på kort sikt, men att det går på lång sikt. Marknaden är med 

andra ord inte effektiv i ett långsiktigt perspektiv.  
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4.1.1 Avkastning och risk 

 

Att investera i tillgångar innebär en stor osäkerhet om framtiden. Strong (1993, kap. 2) 

förklarar att det finns en relation mellan en tillgångs risk och avkastning, där ett ökat risk-

tagande innebär en större chans till hög avkastning. Investerare är dock inte garanterade en 

hög avkastning vid ett högt risktagande, då den förväntade avkastningen är viktad utifrån 

samtliga tillgångar på marknaden. Den förväntade avkastningen, eller avkastningskravet som 

det även kallas för, består enligt De Ridder och Råsbrant (2009, s. 33) av en riskpremie och 

kompensation för inflation och realränta. Olika investerare tar olika stora risker förklarar 

Vinell och De Ridder (1995, kap. 2). De förutsätts ha en uppfattning om hur det tänkbara 

utfallet kan komma att se ut, då de i förväg inte vet vilken avkastning som en investering 

kommer att ge. En placering har både en förväntad och en faktisk avkastning. Vid en 

investering är alltid den förväntade avkastningen positiv, medan den faktiska avkastningen 

antingen kan vara positiv eller negativ.  

Den totala risken för en investering kan enligt Strong (1993, kap. 2) delas in i två delar, 

marknadsrisk och företagsspecifikrisk. Marknadsrisken är den risk som måste bäras av alla 

som placerar på en marknad. Denna risk påverkar samtliga tillgångar av samma slag och går 

alltså inte att bli av med. Den företagsspecifika risken går däremot att reducera. Detta görs 

genom att placera flera tillgångar i en portfölj. Genom att sprida kapitalet över olika till-

gångar kan investeraren minska den risk som är kopplad till den enskilda tillgången, såsom 

företagsrisken i en aktie. Om kapitalet placeras i aktier på flera olika marknader kan upp- och 

nedgångar i respektive aktie väga upp varandra. Även Vinell och De Ridder (1995, kap. 2) 

förklarar att risken i en portfölj minskar ju fler tillgångar portföljen innehåller. Strong (1993, 

kap. 2) påpekar att investerare i regel vill undvika risk och därför eftersträvar att hålla den 

totala risken låg utan att minska avkastningen. Det finns ingen möjlighet för investerare att 

påverka risken i enskilda tillgångar. Därmed är den enda möjligheten att påverka risken 

genom att kombinera tillgångar av olika slag i en portfölj.   

För investerare som innehar utländska tillgångar uppstår enligt Butler (2008, kap. 3) ytter-

ligare en risk. Risken benämns valutarisk och uppstår på grund av att växelkursen mellan två 

valutor förändras under tiden för investeringen. Investeringens avkastning kommer då, 

förutom förändringen i själva placeringen, att påverkas av förändringen i växelkurserna. 

Plötsliga och oförväntade svängningar på valutamarknaden kan snabbt tillintetgöra eventuell 

vinst i en utländsk tillgång. De Ridder (2003, s. 194) förklarar att värdet på en tillgång min-

skar genom växelkursens inverkan på en utländsk placering. En annan risk är kreditrisken, 

eller konkursrisk, vilket är risken att tillgångens emittent inte kan fullgöra de förpliktelser 

som finns.  
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4.1.2 Portföljuppbyggnad 

 

Vid val av placeringar, förklarar De Ridder (2003, s. 191) att investerare väljer mellan olika 

alternativ utefter riskvilja samt innehavstid. Nedanstående bild visar hur risknivån skiljer sig 

mellan olika tillgångsslag.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rf 

         

 
Figur 4.1.2 - Placeringsalternativ och marknadsrisk. Källa: De Ridder (2003). Egen bearbetning.  

 

Vid en investering är det enligt De Ridder (2003, s. 193) av stor betydelse att det finns en 

medvetenhet om syftet med kapitalplaceringen. En investerares avkastning och risk kan 

förklaras som placeringens mål. Det finns dock begränsningar med en kapitalplacering. Dessa 

begränsningar är bland annat en investerares ålder, förmögenhet, placeringshorisont och 

olika kurssäkringsmoment. 

Att konstruera en portfölj kan ske i två steg, förklarar Markowitz (1952a). Det första steget är 

att välja hur portföljen ska sättas samman, i form av riskfyllda tillgångar. Det andra steget är 

sedan att bestämma hur mycket som ska investeras i denna riskfyllda portfölj, men även hur 

mycket som ska investeras i riskfria tillgångar. De riskfria tillgångarna används för att reglera 

risken. För att kunna konstruera en sådan portfölj krävs det att investeraren vet portföljens 

förväntade avkastning, men även vilken risk portföljen har. En rationell investerare använder 

information från flera olika källor, då exempelvis en aktie värderas, förklaras av Daniel och 

Titman (1999). Detta förklarar Wärneryd (2001, s. 14) kallas för Baye´s theorem, vilket 

specificerar sannolikheten att olika händelser ska inträffa. Daniel och Titman (1999) påpekar 

att denna teori förklarar att varje insamlad informations vikt ska vara proportionell med den 

sammanlagda vikten på alla källor.  

En portföljs förväntade avkastning är enligt Vinell och De Ridder (1995, kap. 2) ett viktat 

medelvärde av varje enskild tillgångs avkastning. En investering i en portfölj är en försiktig-
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hetsåtgärd, istället för att endast investera i en enskild aktie. Portföljens risk beror på de 

enskilda tillgångarnas proportioner, varianser7 och kovarianser8, förklarar Statman (1987). 

Då tillgångar kombineras slumpvis i en portfölj, kommer portföljens risk att minska då fler 

tillgångar läggs i portföljen. En väldiversifierad portfölj bör bestå av mellan trettio och fyrtio 

tillgångar.  

Vid en längre period av sparande förklarar Bodie m.fl. (2008, kap. 6) att en portfölj bör bestå 

av mer aktier och mindre räntebärande instrument. Vid en kortare tidsperiod bör å andra 

sidan en portfölj bestå av fler obligationer och penningmarknadsinstrument och färre aktier. 

Genom att sprida investeringarna över olika tillgångar betyder det att kapitalet diversifieras. 

Vid en optimal diversifiering är endast marknadsrisken kvar. Wärneryd (2001, s. 22-23) för-

klarar att riskmåttet som används till en väldiversifierad portfölj är beta (β) och detta mått 

baseras på den marknadsrisken. Beta mäter hur mycket aktiens avkastning förändras 

gentemot marknadens avkastning. Vinell och De Ridder (1995, kap. 2) förklarar att genom en 

diversifiering minskar risken med en investering. Motvarierar även tillgångarna, förstärks 

riskreduktionen ytterligare. Då portföljens tillgångar finns på olika marknader och om de 

även har olika avkastningsmönster under olika tidsperioder, betyder det att portföljens 

varians är lägre än portföljens enskilda aktiers varianser, förklarar Elton m.fl. (2007, kap. 4). 

Då en investerare innehar en väldiversifierad portfölj, förklarar De Pondt (1998) att invest-

eraren kan erhålla en högre avkastning utan att behöva utsätta sig för en högre risk. Många 

investerare har dock portföljer som är dåligt diversifierade. Investerare tror att de klarar av 

risken genom bra kunskap inom området, vilket gör att de endast investerar i ett fåtal 

tillgångar. Investerare tror att de vid exempelvis en nedgång på marknaden kommer att 

kunna sälja tillgångarna fort. Polkovnichenko (2003) menar att en tendens är att ju mindre 

kapital investerare har, desto sämre diversifierar de sig. Alltför många aktieägare har port-

följer bestående av enskilda aktier i kombination med fonder. Även Statman (1987) förklarar 

att utifrån gjorda observationer framgår det att individuella investerare inte har väldiver-

sifierade portföljer. Då investerare förlorar fördelar då de inte har optimala portföljer, menar 

Statman att investerare ignorerar möjligheten till exempelvis reducerad risk, och att denna 

ignorans i sådana fall kan minskas genom utbildning.  

Vinell och De Ridder (1995, kap. 2) menar att investerare för varje grad av ökad risk begär en 

större ökning av avkastningen. Investerare bör med andra ord eftersträva en väldiversifierad 

portfölj med hög avkastning i förhållande till risktagandet. En portfölj med hög risk måste 

därför, enligt Jensen (1969), ge en högre förväntad avkastning än en portfölj med lägre risk, 

för att någon ska vilja investera i den riskfyllda portföljen. Hur bra en portfölj är, kan mätas 

                                                           
7
 Varians är ett spridningsmått som mäter genomsnittet runt medelvärdet. 

8
 Kovarians mäter hur tillgångar rör sig i förhållande till varandra. 
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genom att jämföra skillnaden mellan den faktiska avkastningen under en period och 

portföljens förväntade avkastning utifrån den riskfria räntan, graden av systematisk risk och 

den faktiska avkastningen på marknadsportföljen. Det är med andra ord CAPM9 som 

används för att mäta hur bra portföljen är. Wärneryd (2001, s. 22) förklarar att CAPM-

modellen visar hur investerare bör kombinera tillgångar i en portfölj, under antagandet att 

investerare är likgiltiga mellan två portföljer med samma medelvärde och varians.  

 

4.2 Riskbeteende 
 

Det finns två typer av aktiehandlare på marknaden förklarar Wärneryd (2001, kap. 1). Den 

ena, som även är av majoritet, är investerare som är rationella och använder tillgänglig 

information på rätt sätt. Den andra typen av investerare, de som inte har tillräcklig kunskap 

för aktiehandel, handlar irrationellt och använder inte informationen på ett bra sätt. Den 

traditionella ekonomiska teorin, Efficient market theory (se 4.1), utgår från att individer är 

rationella, förklarar Daniel och Titman (1999). Med detta menas att individer utgår från 

tillgänglig information då de fattar sina beslut. En annan teori är Behavioral finance theory, 

där individer vid insamlandet av information istället gör systematiska misstag. Denna teori 

försöker inte att definiera ett rationellt beteende, utan försöker istället att förstå och förutse 

den psykologiska beslutsprocessen på den finansiella marknaden, förklarar Olsen (1998).  En 

avvikelse från den traditionella ekonomiska teorin är att investerare har för stort 

självförtroende (overconfidence), förklarar Daniel och Titman (1999). Detta gör att indi-

viderna agerar utifrån egna antaganden, menar Jordan och Diltz (2003). Denna brist på 

kunskap tenderar att vara större då individer ställs inför frågor eller uppgifter som är 

komplicerade.  

Att investera en stor andel i en enskild aktie kan ge en hög avkastning på kort tid. Detta kan 

leda till att människor som inte borde spekulera i aktier får mer självförtroende i aktie-

handel, förklarar Strong (1993, kap. 5). Att använda denna investeringsmetod innebär också 

en större risk att förlora pengarna. Om en aktiekurs är oförändrad, förlorar även invest-

eraren en viss inkomst, då exempelvis ett bankkonto hade kunnat vara ett bättre alternativ. 

Om aktiekursen går ner, är det lätt att en rationell investerare har kvar aktien, då invest-

eraren fortfarande har förhoppningar om att den ska öka i värde. Grinblatt och Keloharju 

(1999) har undersökt hur beteendet skiljer mellan olika typer av investerare. En skillnad de 

beskriver är att institutionella investerare ofta tar större positioner och har mer resurser att 

spendera på "research" än vad småsparare har. Ofta har de institutionella investerarna en 

mer långsiktigt syn på placeringarna, då de ser placeringar som en "heltidskarriär". Ett annat 

                                                           
9
 Capital Asset Pricing Model 
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misstag som är vanligt bland småsparare och som även förekommer bland andra invest-

erare, är att de köper förlorare och säljer vinnare då de avsiktligt gör investeringar tvärtemot 

vad investeringsteorierna säger.  

På en marknad finns det olika kategorier av ”traders”. Dessa är exempelvis investerare som 

hedgar eller spekulerar, förklarar Hull (2009). Hedging av derivat används för att minska risk-

en för framtida kursförändringar. En perfekt hedge eliminerar med andra ord risken helt. 

Investerare som spekulerar använder istället derivat för att satsa på framtida kursföränd-

ringar. Det finns tre olika kategorier av spekulatörer. Dessa är ”scalpers”, ”day traders” och 

”position traders”. ”Scalpers” är investerare som endast innehar en tillgång under en kort 

stund, ofta endast under några minuter. De försöker att följa med i kursförändringen och 

därmed göra en vinst på detta. Investerare som kategoriseras som ”day traders” håller 

tillgångarna under mindre än en handelsdag, eftersom de vill minska risken då oförutsedda 

händelser kan inträffa under natten. ”Position traders” håller istället sina tillgångar under en 

längre period. De vill göra vinster på stora kursförändringar. 

 

4.2.1 Rationalitet 

 

En teori som förklarar den perfekta rationella investeraren är The expected utility theory, 

förklaras av Hens m.fl. (2008). Denna modell, som först introducerades av Bernoulli 1738, 

utgår från att beslutsfattare vill maximera sina tillgångars förväntade avkastning, det vill säga 

sin egen nytta, förklarar Friedman och Savage (1952). Nyttomaximering kan uppnås genom 

att först välja mellan olika alternativ, där investeraren väger de olika avkastningarna mot 

sannolikheten att det inträffar. Han väljer sedan alternativet med högst viktat värde, utifrån 

hans riskvilja och preferenser. Denna teori innebär också att marginalnyttan av pengar 

minskar då förmögenheten ökar, förklarar Wärneryd (2001, s. 102-105). En funktion som 

visar förhållandet mellan förmögenhet och nytta är inåtbuktande. De flesta individer har 

denna konkava nyttokurva, vilket betyder att dessa är riskaverta utifrån denna teori. 

Prospect theory förklaras av Kahneman och Tverksy (1979) som en alternativ teori till The 

expected utility theory. Denna teori tar upp vinst och förlust istället för den totala 

förmögenheten. Wärneryd (2001, s. 105) förklarar att subjektiva beslut gällande vikter 

ersätter sannolikheter. Denna teori utgår till större del från individer som vill undvika för-

luster, istället för att undvika risk. Den konkava nyttofunktionen byts ut mot en s-formad 

värdefunktion för förändring i förmögenhet. Riskattityden beror enligt Elton m.fl. (2007, kap. 

20) på hur den potentiella vinsten eller förlusten relateras till en viss referenspunkt. Denna 

referenspunkt kan vara nuvarande förmögenhet, en närståendes förmögenhet eller priset på 

en vara.  
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Figur 4.2.1 - S-formad värdefunktion. Källa: Elton m.fl. (2007). Egen bearbetning.  

 

Enligt Prospect theory är individer riskaverta vid vinster med stor sannolikhet och förluster 

med liten sannolikhet, förklarar Wärneryd (2001, s. 106). Vidare är de riskälskare då det är 

liten sannolikhet för vinster och förluster med stor sannolikhet.  

Marknaden kan enligt Rubinstein (2001) delas in i tre olika grader av rationalitet: maximalt 

rationella marknader, rationella marknader och minimalt rationella marknader. Den ratio-

nella marknaden innebär att tillgångarna på marknaden prissätts som om alla investerare är 

rationella. Dock behöver inte varenda investerare vara rationell för att marknaden ska ses 

som rationell. En rationell investerare planerar enligt Wärneryd (2001, s. 55) för framtiden 

genom att vara säker på att sparandet kommer att kunna användas för framtida 

konsumtion. Utifrån teorin vill investeraren först senarelägga konsumtionen och sparandet, 

för att sedan använda sparandet för att investera i tillgångar. Detta kan göras genom att 

välja en portfölj för vidare investeringar. Finansiella teorier ger dock förslaget att utgå från 

ett rationellt beteende. Genom att använda information som utgår från denna strategi vid 

aktiehandel, kommer marknadseffektivitetsteorin att utlova en genomsnittlig avkastning. 

 

4.2.2 Riskvilja 

 

Det finns enligt Wärneryd (2001) tre antaganden om hur en investerares vilja till risk ser ut. 

En investerare kan vara riskavert, riskneutral eller riskälskare. En riskavert investerare 

föredrar en säker inkomst och avvisar investeringar som är riskfyllda om ingen extra 

kompensation i form av högre avkastning erhålls, förklarar Jensen (1969). Dessa investerare 

väljer med andra ord att endast placera i riskfria tillgångar om de inte ser möjligheter med 

någon tillgång som har en positiv riskpremium förklarar Bodie m.fl. (2008, s. 167). Om en 

investerare har två alternativ att välja mellan, väljer investeraren alltid alternativet med det 

högsta utfallet, förklarar Lintner (1965). Har dessa två alternativ samma förväntade 

avkastning, väljer en riskavert investerare att placera i den tillgång som har lägst risk. 
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Rubinstein (2001) påpekar att riskaversionen inte stämmer för alla situationer, men att det 

mänskliga beteendet präglas av denna risksyn och att det dessutom finns mycket forskning 

som stöder teorin. 

Strong (1993, s. 19-20) förklarar att de flesta investerarna är riskaverta, men att detta inte 

betyder att riskviljan saknas hos dem. Dessa investerare tar endast risker då de känner att 

det finns en bra anledning till det. De väljer med andra ord bort den onödiga risken. 

Wärneryd (2001, kap. 8) förklarar att ekonomer anser att riskaversion minskar då exempelvis 

inkomsten ökar, medan psykologer menar att riskattityd varierar med kön, ålder och 

personlighet. En riskavert individ bör investera i mer riskfria tillgångar, än individer som är 

mer riskvilliga. Väljer den riskaverta individen att investera i mer riskfyllda tillgångar, bör 

denna del av portföljen se ut på samma sätt som den riskvilliga personens portfölj. 

Sammansättningen av de riskfyllda tillgångarna i portföljen bör vara oberoende av graden av 

riskaversion.  

Wärneryd (2001, kap. 8) förklarar att utifrån en undersökning som utgick från individers 

riskattityder, visade resultatet att dessa kunde bedöma vilken risknivå alla investeringar 

hade förutom de investeringar med högst risk. Deltagarna hade även svårt med att föra ihop 

investeringarnas faktiska risknivå med deras uppfattning om risknivån. En annan under-

sökning visade att individer som karaktäriseras med otålighet, lättretlighet och iver tog 

högre risk än individer som var lugna, hade liten konkurrenskraft och en bekväm livssyn. 

Individer är enligt De Bondt (1998) optimistiska då marknaden stiger, medan de är pessimis-

tiska då det är en nedgång på marknaden. Många individer är för kortsiktiga i sina 

investeringar. Den mentala bilden som motiverar till handel med aktier inkluderar inte ett 

långsiktigt investerande. Många individer handlar även aktier slumpvis och impulsivt, utan 

mycket planering. En anledning är att individer tenderar att vara för optimistiska gällande 

sina liv.  

Markowitz (1952b) förklarar att investerares attityd till risk beror på förmögenhet. En individ 

som benämns som medelinkomsttagare är villig att riskera att bli låginkomsttagare, för att få 

möjlighet att bli höginkomsttagare. Med andra ord är individen villig att riskera att få en stor 

förlust, vilket är av låg sannolikhet, genom att då få möjligheten till en liten vinst med stor 

sannolikhet. Wärneryd (2001, kap. 8) beskriver däremot en svensk undersökning som utgick 

från slumpvis valda hushåll och höginkomsttagare. Denna undersökning hade som utgångs-

punkt att utreda hur riskattityden såg ut hos dessa individer. Individerna delades in i tre 

grupper utifrån deras riskmedvetenhet. Enligt denna undersökning ändras inte riskaversion 

huvudsakligen av förmögenhet eller inkomstförändring, vilket innebär att de ekonomiska 

variablerna varierar mindre än exempelvis de psykologiska variablerna.   
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5. Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en förklaring av hur de intervjuade finansiella institutionernas olika 

hävstångsinstrument är uppbyggda och hur de fungerar. Vidare kommer respondenterna 

bland annat att förklara hur deras kundmöten ser ut och hur sparandet i dessa instrument 

bör läggas upp. 

 

 

5.1 Introduktion av hävstångsinstrument 
 

Vi har valt att i detta kapitel benämna de olika respondenterna med fiktiva namn. Handels-

bankens respondent benämns person A, SIP Nordic fondkommissions respondent för person 

B och CMC Markets respondent för person C.  

Hävstångsinstrument är enligt person B väldigt stort i Tyskland. Där har instrumenten funnits 

mycket längre än vad de gjort i Sverige. Dessutom har de en större marknad där och fler 

produkter, mer specifikt finns det 20 000 listade instrument att välja mellan. I Tyskland är 

det fler som handlar med hävstångsinstrument än med fonder. Respondenten förklarar att 

Sverige älskar fonder, trots detta tror han att hävstångsinstrument kommer att öka även här. 

Person A påpekar att han också tror att instrumenten kommit hit för att stanna. Anledningen 

till att instrumenten har utvecklats är för att behovet, intresset och efterfrågan fanns på 

marknaden, menar samtliga respondenter. Person C förklarar att det till en början var 

uteslutande institutioner som handlade med CFD:s. Sedan år 2000 har även privatpersoner 

kunnat handla med dessa i Storbritannien. Efterfrågan fanns, investerare vill kunna handla 

på samma sätt över hela världen, till låga transaktionskostnader. CMC Markets svenska 

kontor öppnades under år 2007 och har med andra ord funnits i tre år. Under denna tid har 

efterfrågan på CFD:s ökat mycket. På mindre än två år tog dessa instrument en större 

marknadsandel än warranterna, vilket respondenten tror beror mycket på enkelheten för 

kunden.  

Handeln med bull & bear certifikat, med hävstång 3, förklarar person A har varit väldigt stort 

under det här året. Dessa certifikat står för nästan hälften av omsättningen av den totala 

handeln i bull & bear certifikat. Person C tror att handel med hävstångsinstrument kommer 

att fortsätta. Det kommer även att bli fler aktörer, där flera svenska bolag som de stora 

bankerna kommer att ta in produkterna. Det finns ett stort intresse, och det kommer att bli 

allt större. Han säger att runt 40 procent av all handel på Londonbörsen genomförs i CFD:s. 

Det är med andra ord en jättestor marknad i Storbritannien och det var även där allting 

började med CFD:s. Person B förklarar att det under året endast var i februari som de hade 

ett negativt flöde, i övrigt har det varit ett positivt flöde, med en kraftig ökning av mini-
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futures. Dessa instrument har erbjudits sedan januari 2009 och han anser att detta är 

framtidens instrument. Någonting som har blivit lite större i det här med hävstångprodukter, 

förklarar person A är warranter. Dessa började ges ut i början av 2000-talet, och blev då 

väldigt populära.  

Person A har märkt att många som handlar med hävstångsinstrument har börjat luta sig mot 

bull & bear certifikat. Handeln med optioner är inte särskilt stort, det finns dock alltid kvar 

en liten del som handlar med dessa instrument. Anledningen till att optioner utgör en sådan 

liten del av handeln är för att det krävs mycket tid att följa instrumentet. De som däremot 

har känt på en option och kanske bränt sig, och sedan handlar med aktier, inser snart att det 

finns ett bull certifikat i H&M till exempel. Då börjar investerarna tycka att det instrumentet 

är intressant. Det som småsparare främst är intresserade av är hela Stockholmsbörsen, oljan, 

och råvaror, vilket gör att respondenten tror att bull & bear certifikaten är här för att stanna.  

 

5.1.1 Uppbyggnad 

 

De finansiella institutionerna vi har intervjuat erbjuder olika instrument. Instrumenten som 

de erbjuder är följande: 

 Person A: Bull & bear certifikat, optioner, warranter och turbowarranter. 

 Person B: Mini-futures och warranter 

 Person C: CFD:s 

En viktig del av instrumentens uppbyggnad är hävstångseffekten. Den varierar beroende på 

instrumentets konstruktion och hur det används, enligt skriftlig information från person B. 

Hävstångsinstrumentens konstruktion innebär att den underliggande tillgångens värde-

utveckling kan utvecklas mer negativt än kursen. Person A förklarar att olika hävstångs-

instrument kan skilja sig från varandra. Det beror på vad den underliggande tillgången är för 

något. Person B menar att mini-futures växer kraftigt, men att warranter har funnits längre 

på den svenska marknaden. I och med att intresset för mini-futures har ökat, är det detta 

instrument som han till största del kommer i kontakt med. En mini-future har inte en fast 

löptid och är uppbyggd som ett lån, där räntan är given. Detta instrument fungerar på 

samma sätt som ett husköp. Om huset kostar 1 miljon kronor, betalar köparen först en 

insats, som består av egna pengar på exempelvis 200 000 kronor. Sedan är det ett lån, vilket 

består av resterande del av kostnaden för huset, vilket i detta fall blir 800 000 kronor. 

Räntan och kapitalinsatsen är då den totala kostnaden vid försäljning av huset. Om huset vid 

försäljning är värt 1,2 miljoner kronor, har värdet ökat med 200 000 kronor, vilket betyder 

att insatsen och värdeökningen tillsammans är 400 000 kronor. Detta ger då en procentuell 
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ökning på 100 procent, trots att huset i sig bara har ökat med 20 procent. En hävstångseffekt 

på 5 procent har med andra ord uppstått.  

Person C förklarar att deras hävstångsinstrument, som uteslutande är CFD:s, är uppbyggda 

som en återspegling av det underliggande instrumentet, vilket kan vara aktier, råvaror eller 

valutor. Det är med andra ord den underliggande produktens prisförändring som handel sker 

i. Hävstången är uppbyggd så att alla instrument har olika belåningsgrader, så en viss typ av 

instrument har en hävstång på exempelvis 10 procent av värdet på instrumentet. Det inne-

bär att en småsparare endast behöver köpa 10 procent av den underliggande tillgången. En 

del instrument har 25 procents hävstång, medan andra bara har en halv procent. Det finns 

många varianter av CFD, där det som skiljer är belåningsgrad och underliggande tillgång. 

Person A förklarar att en warrant fungerar som en lång option och att den därför inte har 

någon stop loss. Det finns dock olika warranter, där exempelvis turbowarranter har inbyggda 

stoppar. Warranter har en fast löptid på maximalt 6 månader, förklarar person B. En del 

warranter har även en såkallad asiatisk svans. Asiatisk svans betyder att det är priset som är 

ett genomsnitt av de senaste tio dagarna. En warrant som inte har en asiatisk svans ger en 

mer korrekt bild av verkligheten. Det är å andra sidan mer risk med detta, men det är även 

mer rättvist mot kund, då det är lättare att förstå instrument utan svans. Person A beskriver 

sedan bull & bear certifikat. Har dessa en hävstång på 2 procent, betyder det att om den 

underliggande tillgången går upp 1 procent ska certifikatet röra sig med 2 procent. Denna 

procentsats är på dagsbasis. Dag nummer två kan den här procentsatsen skilja lite, även en 

vecka framåt kan det vara en skillnad. Det finns även bull & bear certifikat som har en 

hävstång på ungefär 1,5 procent och även 3 procent.   

Person C förklarar att de inte har några bestämda löptider på CFD:s. Dessa instrument kan 

småsparare öppna och stänga när de själva vill. Det händer dock att CMC Markets måste 

säga till att det är slut på handeln i ett instrument, om aktien skulle bli avnoterad. Det kan 

även ske om bolaget går i konkurs eller blir uppköpt. Det enda som de egentligen har 

löptider på är råvaror, eftersom de handlas underliggande på olika tidsperioders månads-

kontrakt. Exempelvis handlas råoljan, som är en av CMC Markets mest populära råvaru-

CFD:s, på tre månaders terminer. En person som köper ett kontrakt olja i mars, köper ett 

junikontrakt med leverans i juni. När junikontraktet löper ut stänger företaget det per 

automatik och öppnar sedan upp ett julikontrakt till kunden. På så sätt behöver kunden 

aldrig bry sig om att stänga det gamla kontraktet. Med andra ord, om inte kunden själv är 

aktiv, är företaget det åt honom. Det finns egentligen inte någon övre gräns för hur stora 

summor det går att investera i CFD, förklarar person C. Vissa av deras index, kan ge en 

hävstångseffekt på 200 gånger, det går med andra ord att investera 200 gånger kapitalet. 

Respondenten förklarar även att den lägsta möjliga insatsen i CFD kan vara att köpa 
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exempelvis en Metro som kostar 1,50 kronor, eller en Morphic som kan köpas för 68 öre. 

Säkerhetskravet på 10 procent, innebär att småspararen då endast binder upp 6,8 öre. Det 

går med andra ord att handla väldigt mycket beroende på vilket val av placering som görs 

och vilka belåningsmöjligheter som finns.  

 

5.1.2 Risker  

 

Risker med instrumenten finns alltid där, förklarar person A. Det är viktigt att vara medveten 

om den höga risken med investering i dessa instrument. Ju större risk en småsparare är villig 

att ta, desto större chans till hög avkastning har han. Det finns med andra ord alltid 

spegelbilder. Person C förklarar att risken med CFD är att det går att handla för ett större 

marknadsvärde än vad småspararen har. Detta betyder att småspararen kan förlora mer 

pengar än vad han initialt har placerat. Respondentens företag erbjuder dock olika typer av 

konton, där bland annat ett konto har en begränsad risk. Där kan småsparare aldrig förlora 

mer än vad som har investerats. Det är mer att betrakta som ett vanligt aktiedepåkonto med 

en viss hävstång, men det begränsade riskkontot har inte en lika kraftig hävstång. Det finns 

även ett standardkonto där risken är högre eftersom det går att förlora mer än insatt kapital. 

För dessa konton finns det dock olika nivåer där företaget kan gå in och stänga kundernas 

positioner. Företaget går med andra ord in för att skydda kundernas placeringar. Responden-

ten förklarar att nivåerna där positionerna stängs bestäms utefter fasta regler. Det måste 

bland annat finnas en viss minimisumma på kontot. Detta beräknas utifrån hur stora 

positioner småspararen har i förhållande till hur mycket kapital han har. Det spelar ingen roll 

om det finns 3 000 kronor eller 3 miljoner kronor på kontot. Det är med andra ord en viss 

procentsats som alltid måste finnas på kontot i förhållande till hur mycket småspararen har i 

marknadsexponering.  

Person C påpekar att det även finns risk att företaget, där handel med instrumenten gjorts i, 

går i konkurs, vilket innebär att det inte går att köpa eller sälja instrumentet. Det finns även 

en risk som kallas för ekonomisk risk, vilket enligt skriftlig information från person B är att 

småspararen själv ansvarar för risken. Småspararen måste skaffa sig kännedom om de villkor 

som gäller för handel med de olika hävstångsinstrumenten. Bevakning av placeringarna 

måste ske fortlöpande och småspararen måste vara medveten om att fort kunna vidta 

åtgärder. Utvecklas exempelvis en placering negativt, kan han vara tvungen att avveckla 

placeringen.  

Risk för person A är både positivt och negativt. Om det går riktigt bra för aktien i det 

underliggande instrumentet, då kanske en ren warrant är ett bra val. Risknivån mellan 

turbowarranter och vanliga warranter skiljer sig åt. Skillnaden mellan an vanlig warrant och 
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en turbowarrant är att turbowarranten har ett mindre tidsvärde och kan slås ut genom stop 

loss, vilket gör att småspararen får tillbaka en del av värdet, samtidigt kan warranter bli helt 

värdelösa, då warranter inte har stop loss. Risknivån skiljer sig med andra ord mycket mellan 

dessa instrument.  

Person A reflekterar kring riskerna med optioner: 

”Jag har jobbat med spel tidigare, när jag studerade som ni, så jobbade jag 

som croupier. Jag har sett det där spelberoendet, och det blir lätt så. Det är 

för lätt att komma in och det är för lätt att förlora. Det är så. Och man kan 

aldrig hämnas på aktiemarknaden, det går inte. Men man ser samma 

tendenser liksom. När de börjar med rena köp och säljoptioner. Det är 

jättestor risk med optioner, genom att en option kan förfalla värdelös.” 

 

5.1.3 Riskreducering 

 

För de flesta hävstångsinstrument finns en möjlighet för småspararen att reducera sin risk. 

Stop loss-ordrar är ett alternativ, som ska fungera som ett skydd mot större förluster, 

förklarar person C. Denna order har ingen extra avgift, det är endast vanlig courtageavgift. 

Person A förklarar att de flesta bull & bear certifikat har stop loss, medan warranter och 

optioner inte har det. Stop lossen bestäms av småspararen, och sätts till en viss nivå. Faller 

kursen till den nivån, vill småspararen stoppa handeln med instrumentet, för att undvika en 

förlust, förklarar person C. Ett annat sätt att skydda investeringen är med en limit order. 

Detta är mer av en vinstupptagningsorder, där en övre gräns sätts. Om kursen går upp till 

gränsen vill småspararen sälja för att ta hem en vinst. Detta är egentligen motsatsen till 

stoploss, men de kan i princip användas på samma sätt. Mini-futures har även de stop loss, 

förklarar person B. Stop lossen justeras den 15:e varje månad, vilket ändras efter finan-

sieringsnivån. Stop lossen är med andra ord rörlig. 

För att förklara skillnaden mellan stop loss och limit order säger person C att stop loss kan 

användas om kursen når en viss nivå. Småspararen vill då köpa eller sälja vid ett givet läge. 

Det går även att göra med en limit order, men primärsyftet med de här ordrarna är att en 

limit tar hem vinster eller öppnar upp positioner för lite mer fördelaktiga nivåer. Om en 

småsparare vill köpa Ericsson för 60 kronor, och inte vill köpa den nu för 85, kan han lägga in 

en avvaktande limit köporder på 60 kronor. Faller kursen till den nivån får småspararen köpa 

Ericsson för 60 kronor. Det kan ske imorgon, om tre veckor eller om ett år. En stop loss kan 

användas då det finns en tro om att kursen kommer att stiga. Står kursen i 85 kronor och 

småspararen tror att aktien har en styrka i sig och kan gå upp över 90, vill han köpa den. Då 



29 
 

finns möjligheten att lägga in en stop loss-order, att köpa på en nivå som är högre än idag. 

Dessa ordrar kan med andra ord användas på lite olika sätt beroende på vilka strategier små-

spararen har. 

Person C förklarar att hans företag även erbjuder någonting som kallas för OCO. Detta står 

för One cancels the other och det är en kombinationsorder av en stop loss och en limit. Små-

spararen lägger in denna order och väljer en nivå där stop lossen ska ligga och en nivå där 

han vill ta hem vinsten. En småsparare som har köpt en aktie för 100 kronor, kan exempelvis 

välja att ta hem vinsten när den når 115, och begränsa förlusten om den går ner till 90 

kronor. Småsparare vill med andra ord ha möjlighet till en värdeökning på 15 procent, men 

accepterar bara en värdeminskning på 10 procent. Kursen ligger däremellan och pendlar tills 

någon av ordrarna triggas, då slår den ut ordern som triggas per automatik. OCO är mer 

praktiskt för kunder som placerar i långsiktiga positioner och som inte kan bevaka 

positionerna dagligen. Detta kan vara att de exempelvis bara handlar på tre veckors sikt eller 

på en månads sikt. Om de har en OCO behöver de inte ha samma kontroll över hur 

tillgångarna rör sig. 

Respondenten som arbetar på CMC Markets förklarar att de även har någonting som heter 

guaranteed stop order som förkortas GSO. Skillnaden mellan GSO och de andra ordrarna är 

att de andra ordrarna inte är garanterade på den nivå som sätts, det måste med andra ord 

alltid finnas en underliggande marknad med handel på de nivåerna. Har småspararen en 

vanlig stop loss, kommer han att komma ut på öppningsnivån där det finns köpare och 

säljare, men med en garanterad stopp är han garanterad att komma ut på den nivå som är 

satt. Då får småspararen sälja även om kursen går under nivån. Det är egentligen en 

försäkring som småspararen köper, vilket även betyder att han betalar en premie för denna 

försäkring.  

CMC Markets har även ytterligare en kombinationsorder, den heter If done. Den kan 

förklaras som en tvåbensorder. Om aktie A står på 100 kronor just nu, och det finns en tro 

om en lite skakig period, då aktie A ska rapportera om tre dagar, går det att välja en If done 

order. Om kursen sjunker till exempelvis 95, kanske småspararen tycker att den är köpvärd, 

men om aktien fortsätter ner till 90, vill han kliva av den, för då har den fått så mycket stryk 

att den förmodligen kommer att fortsätta falla. Det som då går att göra med en If done order 

är att först lägga en avvaktande köporder på 95 och sedan koppla på en stop loss att sälja på 

90. När första ordern går igenom får småspararen en avvaktande stop loss på innehavet. Går 

den ner till 90 säljs den. Det är villkorat av att den första ordern går igenom, att kursen 

sjunker till 95. Gör den inte det blir det inget köp och då kommer ordrarna att ligga inaktiva 

och avvaktande tills dess att det första villkoret är uppfyllt. Det kan dock inte bli så att stop 

lossen först blir uppfylld och sedan limit ordern.  
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Person C förklarar att deras olika ordrar används för att minska risken. De går även att 

använda för att ta hem vinster, genom att bygga upp olika strategier. En del kunder jobbar 

väldigt intensivt med olika ordrar, och då lägger de in stop loss på varenda affär och även 

vinsthemtagningsnivåer. Medan andra väljer att endast använda sig av stop lossar, eller att 

inte använda stop loss överhuvudtaget.  

”Det är väldigt mycket upp till hur kunderna själva spenderar tid vid datan 

och vi uppmanar ju folk att använda stop loss för att det är deras bästa sätt 

att begränsa sina risker. Jag menar även fast du sitter vid datorn hela dagen, 

går du på toaletten så kan någonting hända där och sen pang så har det trillat 

ner.” 

Person C tycker inte att det finns någonting negativt med stop loss. Det som riskeras med 

stop loss är dock att instrumenten säljs för en liten svacka i kursen. Kursen kanske touchar 

stop lossen och sedan vänder rakt upp igen. Samma sak gäller om det finns en vinst-

upptagningsnivå och kursen går upp och är en krona under nivån och sedan faller kursen. 

Det är spelets regler och det är därför viktigt att småspararen gör en avvägning av hur 

mycket han är beredd att förlora innan han går in i en ny affär. Respondenten förklarar att 

det inte är att föredra att gå in i en affär och sätta en stop loss på en nivå, för att sedan när 

kursen går ner till den nivån, flytta ner stoppen ytterligare för att det finns en tro om att 

kursen kommer att vända snart. Genom att fortsätta flytta ner stop lossen om kursen går 

ner, kan småspararen tillslut har förlorat tre gånger så mycket som han hade tänkt från 

början. Att flytta en stop loss åt fel håll ska med andra ord aldrig göras. Det är någonting som 

CMC Markets bland annat tar upp på deras riskhanteringsseminarier, att aldrig flytta stop 

lossar åt fel håll. Istället ska stop lossen flyttas utefter vinsten för att på så sätt successivt öka 

sin garanterade vinst.  

Det händer enligt person A att småsparare blir arga på stop lossen om de inte är medvetna 

om den. En aktie kan ju verkligen förändas i värde. Då exempelvis ett företag kommer med 

en rapport, och deras aktie står i 130 för att sedan sjunka till 122 och sedan upp igen till 128, 

kan stop lossen slås ut. Då finns inte det instrumentet kvar på marknaden. 

 

5.1.4 Svårighetsgrad  

 

Angående svårighetsgraden med CFD:s jämfört med aktier eller fonder förklarar person C att 

de egentligen är lika enkla, då det är likadan prissättning på dem. Det är lätt att se om en 

aktie förändras i värde eftersom aktien och CFD:n har samma pris. Nackdelen är om en 
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småsparare går in för fort och handlar, då instrumenten är så pass lättförståeliga. Person A 

anser att det är för lätt att köpa in sig i optioner och warranter, då de har en hög risk.  

CFD:s upplevs som enklare än exempelvis optioner och warranter som har en väldigt 

komplicerad prissättningsnivå, förklarar person C. De som ställer ut optioner eller warranter 

bestämmer själva vilka prisnivåer de ska ha, utifrån den underliggande produktens 

volatilitet. Det som skiljer mellan aktier och CFD:s är egentligen bara hävstången. Om 

exempelvis Ericsson kostar 65 kronor, får småspararen köpa CFD:n till ett värde av 65 kronor, 

till en kostnad av 6,50 kronor, om säkerhetskravet är 10 procent. CFD:s och aktier är väldigt 

transparenta, då det är lätt att se hur de fungerar. Köper småspararen istället en warrant i 

Ericsson, får han kanske betala 10 öre. Med andra ord, om aktien går upp 7 kronor, kanske 

warranten går upp med 70 öre. Det är därmed mycket svårare att se instrumentets 

samband. Det är likadant med optioner, som är lite enklare än warranter. Respondenten 

anser att de instrument som är enklast är aktier och CFD:s, sedan kommer optioner. De mest 

komplexa instrumenten tycker han personligen är warranter. Det är svårt för enskilda 

privatpersoner att se hur produkten är prissatt. Även mini-futures är mer lättförståeliga och 

transparenta i jämförelse med warranter, förklarar person B. Person A förklarar att optioner 

kan vara svåra att beskriva samtidigt som de kan vara svåra att förstå som kund. Han 

påpekar dock att kunderna inte har något problem att förstå hur bull & bear certifikat 

fungerar. 

Ett alternativ till hävstångsinstrument är fonder, men dessa är ett långsiktigt sparande och 

kräver inte ett lika aktivt sparande, förklarar person C. Nackdelen med fondsparande är att 

det kan vara svårt att veta vad fondförvaltaren placerar i. Det enda en fondsparare ser är hur 

stor andel som är placerat i olika marknader. Med CFD:s och aktier går det att bygga en egen 

fond. En småsparare vill exempelvis ha så lite hävstång som möjligt och köper då företagets 

begränsade riskkonto. Samtidigt vill han, till ett värde av 40 000 kronor, göra en svensk 

aktiefond. Småspararen kan exempelvis köpa H&M, Ericsson, Telia, Volvo, Handelsbanken, 

Boliden och SSAB i små aktieplaceringar och göra dem olika stora. Småspararen har då en 

egenförvaltad svensk aktiefond, där han slipper förvaltningsavgifterna. Den aktiva små-

spararen upplever inte att detta är mer komplicerat än att köpa en vanlig fond, och det är 

just aktiva och intresserade människor som blir kunder hos CMC Markets, förklarar respon-

denten. Han påpekar dock att för en helt ointresserad kund som bara vill spara på längre 

sikt, är fonder ett jättebra alternativ. En fördel med CFD:s gentemot aktier är att det går att 

köpa dessa direkt, exempelvis på Hongkongbörsen. Det är bara att logga in i deras system 

och sedan finns det 500 aktier på Hongkongsbörsen att välja mellan. Det går med andra ord 

att bygga väldigt avancerade strategier om småspararen är aktiv. 
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5.2 Kunskap  
 

Att investerarna får den utbildning och information de behöver anser person C är viktigt. 

Placering i hävstångsinstrument kräver bevakning av prisutvecklingen, beskrivs i skriftlig 

information från person B. Detta innebär att småspararen måste agera snabbt om placer-

ingen utvecklas i negativ riktning. Handeln kräver med andra ord god kunskap inom ämnet, 

därmed kan hävstångsinstrumenten vara mindre bra för nybörjare. På person C:s företag 

pågår utbildningar eftersom det ständigt kommer nya instrument och investerarna måste då 

utbildas kontinuerligt. Det finns då möjlighet att få en genomgång med någon på kontoret. 

Dessutom har företaget seminarier en gång varje vecka, som i stor utsträckning behandlar 

riskhantering. Ett annat återkommande inslag är hur en stop loss-order fungerar. Även 

företaget där person B arbetar brukar anordna seminarier. Person B åker själv runt i Sverige 

för att medverka på dessa seminarier, vilka har som syfte att sprida information och kunskap 

kring finansiella instrument.  

Då person A träffar en kund som är intresserad av optioner brukar han be kunden att börja 

med att läsa en broschyr10. Broschyren innehåller följande tio kapitel: 

 Varför handla med optioner och terminer? 

 Vad är optioner och terminer? 

 Hur är derivatmarknaden uppbyggd? 

 Vilken optionsposition ska jag välja? 

 Vad bestämmer optionspriset? 

 Hur realiserar jag vinster och förluster i optioner? 

 Vad är och hur kan jag använda terminer? 

 Vad är OMX Stockholm 30 index? 

 Vad bör jag känna till innan jag gör min första affär? 

 Vad krävs för att lyckas med derivathandel? 

Endast en av tio kunder som visat intresse för optioner orkar läsa informationsbroschyren 

om optioner, menar person A. Företaget har även en broschyr om bull & bear certifikat. 

Denna broschyr orkar nästan alla kunder läsa, vilket respondenten tror är för att bull & bear 

certifikat är lättare att förstå eftersom hävstången är mindre. Om en småsparare till exempel 

vill ha 1 000 H&M-aktier som kostar 500 000 kronor, förstår småspararen snabbt att om han 

köper aktierna via ett bull & bear certifikat behöver han endast köpa för 250 000 kronor för 

att få samma procentuella utveckling. Investerarna lär sig också hur hävstången fungerar 

genom att titta på kursrörelserna. De ser hur den underliggande tillgången rör sig och ser att 

det finns ett samband. Person A upplever dock att kundernas beteende har förändrats under 

                                                           
10

 10 frågor och svar om options- och terminshandel. 
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det senaste decenniet. Han var med under IT-bubblan, som han beskriver som helt hysterisk, 

där småsparare reagerade panikartat då deras värdepapper blev värdelösa. Han jämför detta 

med den senaste finansbubblan då de tog det betydligt lugnare. På hans avdelning är det 

många kunder som placerar och de är medvetna om vad som kan komma att hända. De har 

blivit mer försiktiga och person A upplever att kunskapsnivån bland dem har ökat. 

Person C säger att det är upp till honom och hans kollegor att anpassa de personliga mötena 

med kunder till rätt kunskapsnivå, då kunskapsnivån är väldigt individanpassat. Om han 

träffar en småsparare som tidigare endast har handlat via en mäklare och som fått hjälp med 

sin handel, måste mötet läggas på en mer grundlig nivå. Småspararen kanske förstår hur 

transaktionerna fungerar men har aldrig handlat själv. Respondenten måste då känna av det 

och lägga rådgivningen på en lämplig nivå. Om det istället kommer in en kund som handlar 

ofta är det bara relevant att berätta: så här fungerar plattformen, här är grunderna, så det är 

bara att köra.  

”Jag behöver ju inte sitta och förklara öppettiderna eller vad ett index består 

av för en person som har handlat i 15 år. Det är att ödsla hans tid och min tid, 

för han förstår i alla fall.” 

Person C är också noga med att poängtera att det alltid är småspararen själv som 

bestämmer över sina placeringar. Om en småsparare kommer till ett personligt möte och vill 

ha hjälp med att sätta stop lossar, brukar person C föra en diskussion med honom så att stop 

lossen hamnar på en nivå som är bra för just den småspararen. Ibland råder han även alltför 

riskbenägna småsparare att tänka lite säkrare, men han vill inte styra dem för mycket. I 

slutändan är det alltid småspararen som bestämmer var han vill lägga stop lossen. Rådgiv-

ningen och den information som ges till kunderna är olika beroende på vilken kunskap de 

har sedan tidigare. Person A menar att rådgivningen måste anpassas efter den kunskap och 

erfarenhet småspararen har och att inte styra honom för mycket. Han som rådgivare vill inte 

säga till en småsparare att placera i en viss tillgång, och sedan har småspararen inte en aning 

om vad det är för någonting han köpt. 

Person C tar alltid upp med småspararen att det finns en risk att han förlorar mer än det 

insatta kapitalet, vilket betyder att småspararen måste vara noga med att bedöma riskerna 

med det han handlar. Det viktigaste är att småspararen vet vad han handlar med och bara 

handlar med sådant som han känner till. Respondenten ger ett exempel och säger att det 

aldrig är bra att investera i ett bolag som har gått upp väldigt mycket och som verkar vara 

bra, men som småspararen inte har någon kunskap om. Ett bolag på Hongkongbörsen som 

har ökat med 300 procent under det senaste året är därför dumdristigt att gå in och 

investera alla pengar i. 
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För att bedöma hur riskbenägen en kund är, går person A igenom en stor mängd frågor med 

honom. Han försöker i och med detta att förstå vilken riskbenägenhet varje kund har. För 

det mesta upplever respondenten att det är lätt. Han menar att ofta är de äldre kunderna 

mer rädda för att utsätta sig för risk, än de yngre. Vid en genomgång av kundens innehav 

brukar person A rita ett cirkeldiagram som tydligt visar hur stor del av innehavet som ligger i 

aktier respektive räntebärande tillgångar. Om en kund då ser att 90 procent är placerade i 

aktier och 10 procent i räntebärande, skriker många av de äldre rakt ut, när de börjar förstå 

vilken risk de tar. Det är då upp till person A att se till att minska kundens riskexponering.  

En del är intresserade av utländska aktier och vill köpa enskilda bolag utanför Norden. Det 

kan vara lite problematiskt menar person A, då det är svårt att få information om bolagen 

utanför Norden. Svårigheten är att följa med om det händer någonting med det utländska 

bolaget, då det kan gå snabbt när det väl går utför. Person A brukar då hellre vilja att 

småspararen handlar dessa tillgångar genom fonder istället. Småspararen måste dock alltid 

själv få möjlighet att definiera sin riskvilja, men det viktigaste är ändå att prata mycket med 

honom. På så sätt är det lätt att märka när småspararen har gått för långt, när han med 

andra ord börjar må dåligt.  

Rent generellt är vi svenskar ett aktiehandlande folk som är väldigt aktiva, läser på och är 

intresserade, förklarar person C. Person B däremot menar att majoriteten av svenskarna inte 

alls är speciellt intresserade av sparande. Svenskar har den största delen av sitt sparande i 

fonder, och förändrar sällan sitt innehav. Person B tycker att det är synd eftersom fonder på 

sikt inte ens slår index, och dessutom har de höga avgifter. Han menar att mini-futures är ett 

bättre sparalternativ, då dessa har lägre avgifter och dessutom är väldigt enkla att förstå. 

Instrument som är baserade på underliggande tillgångar är mycket billigare och det låga pri-

set gör att allt fler kommer i kontakt med dessa instrument. 

 

5.2.1 Rådgivning 

 

Varken person B eller person C erbjuder någon direkt rådgivning. Däremot träffar respon-

denterna sina kunder för information och diskussion kring instrumenten. Innan en person får 

handla med hävstångsinstrument är person B noga med att informera om riskerna. Han 

tycker att det är viktigt att kunden aldrig riskerar mer än vad personen ifråga är beredd att 

förlora. Även information om hur instrumenten är uppbyggda, hur värdet på instrumentet 

beräknas, och alternativt hur den inbyggda stop lossen fungerar, anser person B är viktigt att 

förklara för kunden. Person C anser att det är viktigt att kunden själv får styra det personliga 

mötet. En del kunder är intresserade av att veta hur företagets handelsplattform fungerar, 

andra vill diskutera handelsstrategier eller få information om en viss instrumentgrupp. 
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Person C betonar dock att det finns några saker som är extra viktigt att kunden förstår. 

Kunden måste till exempel förstå hur handeln med instrumenten går till, vilka fördelar och 

nackdelar som finns med dem samt hur riskabelt det faktiskt är att handla med vissa av 

produkterna. 

”Jag försöker alltid att lägga in ett riskhanteringstänk, så att de känner att de 

förstår, även fast de ger sig in och handlar i ett extremt volatilt instrument 

som rör sig väldigt kraftigt.” 

På person A:s företag erbjuds rådgivning. Som nämnts längre upp (5.2 Kunskap), berättade 

respondenten att endast en av tio kunder som visat intresse för optioner orkar läsa 

informationsbroschyren om optioner. Trots detta menar han att broschyren är väldigt enkel. 

En småsparare som inte orkar läsa igenom broschyrerna som tillhandahålls, ska inte heller 

handla med optioner. Kunder som däremot läser broschyren och fortfarande är intresserade 

av att handla med optioner får ytterligare en broschyr som går in djupare i ämnet. De får då 

lära sig mer om olika optionsstrategier och de får dessutom möjlighet att bolla idéer med 

rådgivaren. Han tycker dock att det är viktigt att aldrig styra kunden, eftersom han vet vilken 

risk det kan innebära att handla med optioner. Det finns kunder som har blivit intresserade 

och köpt en ren köpoption eller en ren säljoption och fått ett positivt utfall, vilket kan leda 

till att kunden rycks med och satsar allt mer pengar i optioner. Detta kan sluta olyckligt, då 

kunden tar allt större risker, vilket i slutändan kan leda till att han förlorar hela kapitalet. Ett 

viktigt syfte med rådgivningen är därför att lära kunden att hantera instrumenten, men 

person A upplever även att en viktig del är att höra hur kunden mår. Klarar kunden av att 

hantera en stor förlust? En kund som blir handlingsförlamad ska inte handla med hävstångs-

instrument. Respondenten menar att han snabbt känner om en kund mår dåligt av affärerna 

och avråder i dessa fall kunden från att investera mycket pengar i riskfyllda instrument.  

Samtliga respondenter är eniga om att det är vanligt att privatpersoner handlar utan 

rådgivning.  Person B menar att majoriteten av de som handlar med hävstångsinstrument 

handlar utan rådgivning, men att de flesta ändå har god förståelse för hur instrumenten fun-

gerar och att de dessutom är medvetna och har kunskap om risken. Person C anser också att 

det väldigt vanligt. Företaget där han arbetar erbjuder inte rådgivning på det traditionella 

sättet, vilket han menar att inte heller företag som Avanza och Nordnet gör. Person C tror att 

speciellt 60-, 70- och 80-talister handlar väldigt mycket själva, medan 30-, 40- och 50-talister 

i större utsträckning har en rådgivare på banken som de pratar med. Respondenten upplever 

även att de i Sverige som är födda på 50-talet eller senare är oerhört intresserade av att 

handla värdepapper. De har en vilja att lära sig själva och att förstå hur instrumenten fun-

gerar. Person A upplever att det är väldigt vanligt att privatpersoner handlar själva via 
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Internet, utan hjälp av en rådgivare. Han tror att de som handlar på detta sätt läser många 

av de analyser som finns tillgängliga på olika webbplatser. 

Person A säger att riskbenägenheten är olika från person till person, där vissa vill ha hög risk. 

Det går företaget igenom i början med kunden, exempelvis vilken tidshorisont kunden har 

och vilka placeringar han är intresserad av att göra. Framförallt tidshorisonten avgör väldigt 

mycket vad de vill rikta in sig på. Detta förändras hela tiden, när allting ser bra ut tar småspa-

rare högre risk. Många blir triggade. Det är viktigt att hela tiden stämma av med kunden. 

Han får ju själv bestämma om han vill ta mer risk, då han i sådana fall förändrat sitt beteen-

de. Det är viktigt att påtala för kunden. 

De kunder som kommer till person A för rådgivning är inte alltid fullt medvetna om hur 

instrumenten som de investerat i fungerar. Under rådgivningen är respondenten tydlig med 

att kunden måste läsa instrumentets prospekt eftersom alla instrument är olika utformade. 

Instrumenten har till exempel olika antal underliggande tillgångar som motsvarar en aktie. 

Det har hänt att kunder som har handlat warranter börjar räkna på snittkursen för de 

senaste veckorna och blivit arga när de märker att warranten inte rör sig som den under-

liggande aktien. Det har även hänt att kunder som handlat turbowarranter blivit överraskade 

när deras turbowarrant slagits ut från marknaden på grund av en stop loss. Dessa kunder har 

inte läst prospektet eller så har de läst det alltför slarvigt. Respondenten menar dock att 

detta inte händer alltför ofta längre, utan att det var vanligare då warranter var mer 

populära. 

 

5.2.2 Passandebedömning 

 

För att en person ska få investera i hävstångsinstrument hos någon av de tre finansiella insti-

tutioner som intervjuats, finns det vissa krav som måste uppfyllas. Person A och person B 

nämner båda att kunderna måste genomgå en passandebedömning, något som person C 

benämner lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen består av ett antal frågor som 

kunden måste svara på. Person C säger att den ska ge svar på om kunden har en adekvat 

utbildning och om kunden har handlat med värdepapper tidigare. Kunden måste även visa 

att han har förståelse för hur handel med hävstång fungerar. Om kunden inte uppfyller alla 

steg i lämplighetsbedömningen bör personen ifråga inte investera. Dock menar person C att 

en person som aldrig har handlat med värdepapper och som inte har en adekvat utbildning, 

kan få hjälp från företaget. Företaget hjälper då kunden att förstå hur instrumenten 

fungerar, hur de är sammansatta och informerar om riskerna med dem. Denna kund kan 

sedan få möjlighet att öppna ett konto med begränsad risk, där hävstången är låg och där 
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han aldrig kan förlora mer än insatt kapital. Person C menar att det alltid är en bedömnings-

fråga, det är upp till honom att se om kunden har förstått instrumenten och dess risker. 

Person A måste alltid gå igenom passandebedömningen och olika avtal med varje kund. 

Kunden får tillgång till ett informationsblad om exempelvis certifikat, och ska sedan gå 

igenom ett antal frågor. Respondenten anser att frågorna är väldigt enkla, men att de ändå 

bekräftar att kunden har tillräckligt med kunskap. Om kunden trots detta inte skulle klara 

passandebedömningen får personen inte handla hos dem. Person A är dock tydlig med att 

de gärna lär ut det som kunden inte förstår och att passandebedömningen kan göras flera 

gånger. Vi får under intervjun se hur informationsbladen och passandebedömningen ser ut 

(se Bilaga 2). Passandebedömningen anpassas efter vilken produkt kunden vill handla med. 

En kund som vill handla med warranter får med andra ord tillgång till ett informationsblad 

om warranter. I detta blad beskrivs hur warranter fungerar, hur stor risk handeln med dessa 

innebär, vad som påverkar avkastningen samt vilka för- och nackdelar det finns med 

warranter. Efter att ha läst informationsbladet ska kunden besvara frågorna i passande-

bedömningen. Frågorna behandlar vilken erfarenhet och kunskap kunden har om warranter 

och om kunden anser att han förstår risken med handeln. Passandebedömningen avslutas 

med ett test som ska visa om kunden verkligen förstår produkten. Testet innehåller frågor 

som: Är en warrant en aktie? Har en warrant ett lösenpris? Kan en warrant både stiga och 

falla kraftigt i värde? Samtliga frågor måste vara korrekt besvarade för att kunden ska få 

handla. Person A anser att passandebedömningen är bra eftersom den tvingar kunderna att 

tänka till ordentligt. Genom att besvara frågorna menar respondenten att kunderna skriver 

under på att de förstår hur instrumentet fungerar.  

Person B ger oss skriftligt information om hur passandebedömningen ser ut på hans företag 

(se Bilaga 2), då han själv inte arbetar med just den biten. Han nämner dock att passande-

bedömningen alltid måste göras för att se att kunden verkligen förstår hur instrumenten 

fungerar och vilka risker det finns. I den skriftliga informationen finns ett flertal frågor som 

ska ge svar på bland annat vilken erfarenhet kunden har av att investera i olika typer av 

produkter, hur stora belopp kunden brukar placera i enskilda värdepapper och hur ofta 

kunden handlat med värdepapper under de senaste åren. Passandebedömningen innehåller 

också en beskrivning av två produktklasser: produktklass A och produktklass B. I produkt-

klass A ingår produkter såsom aktier, fonder och obligationer, medan produktklass B 

innehåller mer riskfyllda finansiella instrument som warranter, mini-futures och optioner. I 

beskrivningen av denna produktklass framgår tydligt att hela det investerade kapitalet kan 

gå förlorat vid investering i dessa produkter. När kunden har läst detta får han ta ställning till 

om han förstår risken med produkterna i respektive produktklass.   
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5.3 Sparande  
 

Det är i huvudsak privatpersoner som är intresserade av hävstångsinstrument, vilket även är 

den största kundgruppen på företaget där person B arbetar. Intresset har dock ökat hos den 

institutionella sidan som till stor del använder instrumenten för att hedga. Person C anser att 

CFD:s passar till de flesta, både till professionella småsparare och till nybörjare. Han ser 

ingen skillnad på en person som vill börja handla med aktier och aldrig har handlat tidigare, 

och någon som vill börja handla med CFD:s. En investerare behöver trots allt inte utnyttja 

den hävstång som instrumentet har. Vill han handla för 5 000 kronor, finns möjligheten att 

handla med denna summa, för något som är värt 50 000 kronor. Det går då att själv 

begränsa sin risk på detta sätt, det är samma sak som att köpa exakt lika många antal aktier. 

Handel med warranter och optioner passar småsparare som har högre riskbenägenhet, 

förklarar person A. Han anser att optioner är ett bra instrument för den som inte har mycket 

pengar över för stunden och som bestämt sig för att sälja en annan aktie. På så sätt kan 

personen ta en liten chans på en aktie med ett litet belopp. 

Person C förklararar att de flesta av de som handlar med hävstångsinstrument är män. Han 

menar att det finns många kompetenta kvinnor, men att många av dem inte söker sig till 

finansvärlden och inte heller handlar aktivt. Han anser att det är tråkigt att de inte handlar 

då de har precis lika goda förutsättningar som män. 

”Jag har till och med läst en artikel i Wall Street Journal. De hade intervjuat 

gamla handlare på New York-börsen, på golvet där. De frågade, hur tror du 

att finanskrisen hade sett ut om det hade varit mer kvinnor än män, och han 

trodde att vi inte hade haft en lika panikslagen marknad, för kvinnor agerar 

mer rationellt. Var hans åsikt.” 

Person C förklarar att det är svårt att säga om en investering i CFD:s bör vara kort- eller 

långsiktig. Det är en fråga som han väldigt ofta får av kunder, och det är väldigt blandat och 

individuellt vad som passar bäst. Frågan är vad småspararen själv är ute efter. Vill han ha ett 

långsiktigt sparande kan en långsiktig strategi med CFD:s användas. Det kan dock vara bra att 

även placera en del av kapitalet i exempelvis fonder. Om en småsparare vill ha en placering i 

25 till 30 år är kanske fonder ett bättre alternativ. Detta är framförallt att föredra för 

småsparare som inte är intresserade av att vara aktiva under denna tidshorisont, utan bara 

vill sätta in pengar och låta det växa.  

Vill småspararen ha en placering på mellan ett halvårs sikt, till ett och ett halvt års sikt, 

fungerar CFD:s lika bra. Person B förklarar att hävstångsinstrument passar såväl för placer-

ingar som är längre än ett år, som för daytrading. Person A menar att handel med bull & 

bear certifikat bör vara kortsiktigt. Vill småspararen ha en långsiktig placering kan det istället 
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göras i rena certifikat. Detta innebär en lägre risk, då även hävstångseffekten är mindre. Det 

är vanligare att placera i CFD:s på kort sikt, förklarar person C. Det händer inte ofta att 

småsparare har ett tillgångsslag i över ett år och inte gör några förändringar i detta, men det 

finns småsparare som gör det. Han förklarar att det egentligen finns tre typer av småsparare. 

En del handlar extremt kortsiktigt, då handlas det med en tidshorisont på mellan en till två 

dagar. Andra bygger upp portföljer och skiftar sedan i portföljen, beroende på hur bra olika 

tillgångsslag utvecklas. Då säljer de en tillgång som gått bra, och köper in någonting annat. 

Typ tre, handlar kanske på en, två eller tre veckors sikt. Småspararen kanske tror att rappor-

ten som kommer om tre veckor gör att det blir ett bra tryck i aktien.  

Person C tycker att CFD:s ska användas antingen som ett komplement, som en krydda i 

portföljen eller som hedge. Portföljen ska inte endast bestå av hävstångsinstrument, utan 

dessa ska användas för att komma åt lite mer annorlunda tillgångar. Hur stor andel av 

portföljen som ska bestå av CFD:s säger han beror på varje småsparares rådande ekonomi 

och vilken typ av riskvilja som finns. Det måste vara upp till varje individ att bestämma. Det 

går inte att säga att portföljen ska bestå av 10 procent hävstångsinstrument, då exempelvis 

10 procent av 10 miljoner är en miljon, vilket är mycket pengar. Att lägga en miljon kronor 

på att handla i ett index med 200 gångers hävstång betyder att placeringarna är värda 200 

miljoner kronor. Person A förklarar att en stor portfölj bör innehålla en liten del råvaror. 

Vilken hävstång småspararen väljer beror på vilken riskbenägenhet han har, men portföljen 

kan bestå av 5 till 10 procent hävstångsinstrument. Han påpekar att det är väldigt viktigt att 

sprida risken i olika tillgångar. Är småspararen försiktig bör han placera i råvaruobligationer. 

Person B menar att den bästa portföljen består av flera olika slags instrument och att den 

också bör innehålla instrument med olika underliggande tillgångar. Framförallt är det viktigt 

att portföljen har en bred diversifiering, att portföljen kombineras med räntebärande till-

gångar, aktier samt instrument med råvaror som underliggande tillgång. Respondenten 

förklarar också att mäklare ofta rekommenderar mycket aktier och lite av produkter som 

följer index. Detta anser han är gammeldags, och menar att det beror på att mäklarna inte 

följer med i utvecklingen. Ett annat problem är att de flesta är dåligt diversifierade och varie-

rar sina portföljer alltför dåligt. Framförallt är det för få som plockar in underliggande varor i 

sina portföljer. Person B anser att ungefär 10 procent av en portfölj kan användas till speku-

lering, där exempelvis hävstångsinstrument kan användas som en extra krydda. 

 

5.3.1 Spekulation och hedging  

 

Hävstångsinstrumenten passar bra att använda både till spekulation och till hedging menar 

person B. Merparten av de som investerar i CFD:s använder dessa främst som en 

spekulations- och komplimenteringshandel, tror person C. Det är småsparare som vill 
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komma åt annorlunda marknader. Spekulationsdelen är något större än den rena hedging-

delen, men majoriteten av investerarna sysslar inte med ren spekulation. De som använder 

instrumenten är ofta risksugna och person B uppskattar att det endast är omkring 10 till 20 

procent som använder dessa instrument till att hedga med. Människan har en tendens att 

tänka positivt, påpekar person A. Respondenten menar att det inte är speciellt vanligt att 

hans kunder använder optioner eller warranter i rent spekulationssyfte, men han säger 

också att de blir allt vanligare att spekulera med. Det finns småsparare som utnyttjar 

hävstångsinstrument för att ställa ut sitt befintliga innehav, i till exempel en covered call. Det 

tycker person A är perfekt, då det innebär att intresse finns hos investerarna. Det är vanligt 

att småsparare tar enkla positioner, men det finns även några få som använder väldigt 

avancerade strategier. Dessa får sköta sina strategier på egen hand. Respondenten påpekar 

bara om småsparare överskrider den risknivå som småspararen själv satt upp. Han menar att 

det är viktigt att sätta en gräns, det får med andra ord inte gå hur långt som helst. 

CFD:s fungerar även bra till att hedga med menar person C. Inför rapporter och liknande kan 

hedging användas för att ta bort en del av risken. Om en småsparare till exempel har 1000 

Ericsson och är lite osäker på hur aktien kommer att utvecklas då en ny rapport släpps, kan 

han använda CFD:s för att låsa in vinsten. Han kan sälja 500 Ericsson CFD:s och på så sätt vid 

ett kursfall tjäna pengar på dem, vilket då kompenserar en del av förlusten i aktien. Det är 

även möjligt att hedga sin valutarisk med hjälp av CFD, vilket alltfler företag gör. En firma 

som importerar solarium från USA till Sverige och sedan säljer dem i svenska kronor har en 

valutasituation att ta hänsyn till. Den kan firman hedga bort genom att köpa amerikanska 

dollar mot den svenska kronan. Om kronan försvagas så stärks dollarn och då tjänar firman 

pengar på det. På så sätt kan de ta bort sin valutarisk när de importerar.  

 

5.3.2 För- och nackdelar 

 

Fördelen med hävstångsinstrument är att det inte behövs så mycket kapital för att handla 

med dessa, förklarar person B. Han förklarar vidare att det är mycket billigare med handel i 

de underliggande instrumenten och att de flesta småsparare kommer i kontakt med instru-

menten genom det låga priset. Även person A påpekar att småsparare inte behöver en stor 

förmögenhet för att placera i underliggande tillgångar. Det går även att minska risken i en 

portfölj, genom att exempelvis minska exponeringen, menar person B. De största fördelarna 

med CFD:s anser person C är flexibiliteten och de låga transaktionskostnaderna. CFD:s är ett 

instrument som är enkelt att förstå, prissättningarna är med andra ord tydliga, då de är lätta 

att följa. Person B förklarar att ytterligare en fördel är möjligheten till att hedga med instru-

menten, vilket kan minska risken i portföljen. 
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Person C påstår att investerarna tycker det är lätt att förstå CFD:ernas uppbyggnad. Han 

påpekar att det även är hans jobb att se till att alla är införstådda. Till en början, första 

gången investerarna ser programmet på datorn, och det blinkar överallt och alla kurser som 

rör sig, kan de bli nervösa. Det är en helt ny plattform för dem. Respondenten förklarar att: 

”…ska jag sätta mig med något nytt system så skulle jag också vara nervös 

innan jag förstår hur det funkar liksom. Men det är ju väldigt tydligt, det finns 

väldigt mycket hjälpmedel, det finns alltid hjälp att tillgå. Man kan alltid få 

tydliga instruktioner på hur du ska gå tillväga. Så att jag skulle säga att jag 

tycker att kunder upplever det som att det är ett smidigt och enkelt sätt att 

handla.” 

Nackdelen är att småsparare kan bli lite för riskbenägna, menar person C. De kanske tycker 

att kurserna ändras väldigt fort och att de snabbt kan tjäna mycket pengar utan att de tänker 

efter hur stor position de egentligen tar. De kan bli fartblinda i vissa lägen, då det finns 

sådana enorma möjligheter att handla mycket. Nackdelen är om en småsparare inte vet vad 

han handlar med, han handlar med andra ord utan kunskap, förklarar person B. Det är då 

viktigt att ringa emittenten för att få råd. Person A påpekar att det är viktigt att småspararen 

är medveten om vilken risk han vill ta. Risken är att han tar för stor risk med placeringen. 

Lättillgängligheten menar person C både är en fördel och en nackdel.  Det går inte att 

komma från att för vissa är inte hävstångsinstrument helt optimala. Han jämför det med 

roulette. Det finns de som går in och sätter allting på svart, vilket inte är så lyckat, om inte 

turen är framme. Person B avslutar med att säga att kunskapen finns där, men att små-

sparare själva måste vilja ta tag i det. 
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6. Analys 
 

Det avslutande kapitlet inleds med en analys av hävstångsinstrumentens uppbyggnad och 

risker. Vidare utreds diversifiering, kunskap och riskbeteende. Kapitlet innehåller sedan en 

avslutande diskussion, där studiens syfte ska besvaras. Slutligen ger vi förslag på fortsatta 

studier.  

 

 

6.1 Uppbyggnad 
 

Hävstångsinstrumenten verkar ha en positiv framtid. I Tyskland, där instrumenten har 

funnits under en lång tid, är instrumenten väldigt populära. Där handlas idag mer med 

hävstångsinstrument än med fonder och det är möjligt att även Sverige följer den 

utvecklingen. Handeln med hävstångsinstrument ökar och det är troligt att de stora bank-

erna kommer att ta in mer av dessa produkter eftersom det finns ett stort intresse och en 

efterfrågan. Respondenterna har även märkt av att flödena har förändrats under det senaste 

året, exempelvis har mini-futures ökat kraftigt. Vilka hävstångsinstrument som handlas med 

har också börjat förändras. De som tidigare handlat med optioner börjar idag i större 

utsträckning handla med de nyare hävstångsinstrumenten såsom bull & bear certifikat.  

Hävstångsinstrument kännetecknas av att de har en större procentuell rörelse än den 

underliggande tillgången. Hävstången, och därmed risken, kan skilja mycket mellan de olika 

instrumenten och inom respektive instrumentgrupp. Bland instrumenten vi har undersökt 

finns det exempelvis bull & bear certifikat med hävstång på enbart 1,5, samtidigt som det 

finns CFD:s med hävstång på upp till 200 gånger kapitalet. Då hävstången skiljer så mycket 

mellan instrumenten, innebär det att volatiliteten ökar vid en hävstångseffekt som är stor, 

menar respondenterna. Detta betyder att risken med investeringen är betydligt större än att 

investera i enskilda aktier. Hävstångseffekten gör även att det inte behövs så mycket kapital 

för att handla med dessa instrument, vilket är en fördel. Gemensamt för de hävstångs-

instrument som vi har undersökt är just att kapitalinsatsen är låg. Det finns exempelvis CFD:s 

som kan köpas för endast 6,8 öre. Trots att småsparare inte behöver binda mycket kapital i 

de olika instrumenten finns en möjlighet till samma utveckling som den underliggande 

tillgången. Då handel kan göras med låga kapitalinsatser innebär det att småspararen inte 

heller behöver riskera lika stort kapital som vid handel med tillgångar utan hävstång. Det 

låga priset på instrumenten gör att även små kursförändringar kan ge en hög avkastning. 

Dock kan en felaktig bedömning innebära ett kraftigt minskat värde. Vi anser därför att det 

är viktigt att vara medveten om risken vid investering i hävstångsinstrument, då instru-

menten kan förändras i värde snabbt. 
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Bland de instrument vi har undersökt antas warranter, turbowarranter och optioner vara de 

som är mest komplicerade, vilket beror på att prissättningen är något invecklad för dessa. 

Optionens värde påverkas enligt Black och Scholes (1973) av både den underliggande till-

gångens värde, volatilitet, riskfri ränta och löptid. I vårt empiriska material framgår att 

warranter och turbowarranter prissätts på samma sätt, då dessa instrument är varianter av 

en option. Turbowarranter har ett mindre tidsvärde, men warranter kan samtidigt bli värde-

lösa, vilket betyder att risknivån skiljer sig mellan dessa instrument. Turbowarranten kan 

även slås ut av stop lossen. En warrant bör dock vara svårare att analysera än en option, på 

grund av följande faktorer som Black och Scholes (1973) nämner: att löptiden är längre och 

att en utnyttjad warrant ökar antalet utestående aktier. Samma sak gäller för turbo-

warranten, men den är något enklare än vanliga warranter eftersom den implicita vola-

tiliteten knappt har någon inverkan på turbowarrantens värde.  

CFD:s, bull & bear certifikat och mini-futures har enligt respondenterna enklare 

prissättningar än optioner och warranter. CFD:s, som anses ha en uppbyggnad som är lätt att 

förstå, har i grunden samma prissättning som aktier, och därför är det lätt att se och följa 

med i värdeförändringen i båda två. Den enda egentliga skillnaden är hävstången. Även bull 

& bear certifikat och mini-futures anses vara lättförståeliga och ett bättre sparalternativ än 

fonder. Respondenternas rangordning stämmer med andra ord bra överens med instru-

mentens prissättning. Prissättningen anser vi därför vara det som påverkar hur komplicerade 

instrumenten är, vilket innebär att optioner och warranter blir svårare att förstå för 

småspararna. 

Vid valet mellan olika tillgångar är det rimligt att risken är en viktig del av beslutet. Risknivån 

mellan de olika instrumenten skiljer sig mycket åt, vilket gör att det är viktigt att små-

spararen är medveten om vilken risk han vill ta och att han inte tar för stor risk med 

investeringen. Hävstångseffekten, som även är en risk, innebär en chans att snabbt få en hög 

avkastning. Tillgången kan dock snabbt minska i värde, då en stor chans till hög avkastning 

även kan ge spegelbilder i form av ett minskat värde. Placeringen kan bli helt värdelös, trots 

att den underliggande tillgången fortfarande har ett värde, vilket gör att hävstångs-

instrument har en hög risk. Det finns även en risk att småspararen handlar för ett högre 

värde än vad han klarar av att förlora. Risken finns att företaget där investeringen har skett i, 

går i konkurs och i detta fall garanteras inte en återbetalning av det investerade beloppet till 

småspararen. En annan risk är den ekonomiska risken, vilket innebär att småspararen själv 

ansvarar för risken. Bevakning av placeringarna måste ske fortlöpande och småspararen 

måste vara medveten om att han snabbt måste kunna vidta åtgärder. Utvecklas exempelvis 

en placering negativt, kan han vara tvungen att avveckla placeringen. Detta sätter stora krav 

på småspararen, han måste hålla sig uppdaterad och vara beredd på att agera snabbt då 

instrumenten påverkar mer än de underliggande tillgångarna.  
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Det går att minska instrumentens risk med hjälp av en stop loss-order. Instrumentet säljs då 

om värdet sjunker till nivån där stop lossen är bestämd, vilket innebär att investeringen 

aldrig kan få en negativ utveckling. Möjligheten finns även att använda detta skydd för att 

säkra en vinst. En annan fördel är att en stop loss-order inte har någon extra avgift, vilket 

innebär att den enda kostnaden är den vanliga courtageavgiften. CFD:s, mini-futures och de 

flesta bull & bear certifikat har stop loss, dock har inte optioner och warranter detta skydd. 

Det finns även andra alternativ för att säkra en vinst, eller att minska en risk. Vid handel med 

CFD:s kan småspararen exempelvis använda limit orders, OCO, GSO och If done . Det enda 

negativa med stop loss är att instrumentet kan säljas för en liten svacka i kursen. Det är dock 

inte att föredra att flytta ner stop lossen om värdet sjunker, då syftet med ordern är att 

skydda placeringen mot större förluster. Vid investering utan stop loss kan småspararen 

förlora hela det satsade kapitalet. En småsparare som använder dessa riskreducerings-

verktyg kan med andra ord minska risken med investeringen genom att sätta exempelvis en 

stop loss.  Vi anser därför att de småsparare som väljer att inte använda stop loss, utsätter 

sig för onödig risk.   

 

6.2 Kunskap  
 

Utbudet av hävstångsinstrument ökar, vilket sätter stora krav på företagen som erbjuder 

utbildning. Småsparare får genom utbildning möjlighet att få bättre kunskap om uppbyggnad 

och risker. Det är dock de som måste visa intresse och se till att de vet vad de handlar med. 

Detta innebär att det krävs en god kunskap inom ämnet. Därmed kan hävstångs-

instrumenten vara mindre lämpade för nybörjare. En tendens som setts av samtliga respon-

denter är dock att småspararnas kunskap har ökat och att de har blivit alltmer medvetna om 

vilka risker som finns med olika investeringsalternativ. En brist i småsparares kunskap kan 

dock vara att de tror att de klarar av att hantera risken med investeringarna bättre än vad de 

i själva verket gör. Enligt De Pondt (1998) finns det en tendens att småsparare tror att de har 

bra kunskap inom området, vilket leder till att de endast investerar i ett fåtal tillgångar. Vid 

exempelvis en nedgång på marknaden, tror småsparare att de kommer klara av att sälja 

tillgångarna fort. De kan med andra ord medvetet undvika att diversifiera sina portföljer, 

vilket är en ignorans som i sådana fall bör vara möjlig att minska genom utbildning. Detta 

menar vi gör att finansiella institutioner får allt större ansvar i sin utbildning och rådgivning. 

Det är dock inte bara de finansiella institutionerna som har ett ansvar, även småsparare som 

handlar med instrumenten måste vilja lära sig om instrumenten och även om portföljteori, 

för att kunna minska risken med investeringen. 

Småsparare kan få kunskap genom rådgivning och personliga möten. Det viktigaste syftet 

med mötena är att få småspararna att förstå hur instrumenten fungerar, vilket alla våra 
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respondenter var eniga om i det empiriska kapitlet. En småsparare måste veta hur 

instrumenten är uppbyggda för att kunna förstå riskerna. Vet inte småspararen vilka risker 

han utsätter sig för, är det lätt att förlora mer pengar än vad han är beredd att göra. Mötet 

med småspararen kan också innehålla information om hur han kan skydda sig mot risker, 

genom att använda exempelvis en stop loss. Den av respondenterna som arbetar med 

traditionell rådgivning var den enda som påpekade att det också är viktigt att under 

rådgivningen se på mer psykologiska faktorer. En individ som mår dåligt av affärerna eller 

som blir handlingsförlamad bör inte investera mycket pengar i riskfyllda produkter.  

Majoriteten av de som handlar med hävstångsinstrument gör det på egen hand utan att ha 

kontakt med en rådgivare. Vi anser att det i denna grupp finns en risk att kunskapen är 

bristfällig. De flesta verkar dock ha god förståelse för hur instrumenten fungerar och de har 

dessutom en medvetenhet och kunskap om risken. Detta tyder på att småsparare verkligen 

vill lära sig hur instrumenten fungerar. Respondenterna förklarar att det framförallt är den 

yngre generationen som är väldigt intresserade och vill lära sig att förstå instrumenten. En av 

respondenterna upplevde dock att de kunder som kommer på rådgivning inte alltid är 

medvetna om hur instrumenten fungerar och att de är dåliga på att läsa informationen de 

får kring de olika instrumenten. Detta säger emot vad de andra respondenterna sagt, men vi 

tolkar det dock som att kunskapsnivån rimligtvis skiljer sig mellan de som går på rådgivning 

och de som investerar på egen hand. 

Det ställs krav på småsparare för att se om de har tillräckligt med kunskap för att handla 

med hävstångsinstrument. De måste genomgå en passandebedömning som består av olika 

frågor som ska ge svar på kunskapsnivå, erfarenhet av handel med värdepapper och för-

ståelse för risk. Frågornas syfte är att småspararen ska vara tvungen att sätta sig in ordentligt 

i instrumenten och att det även ska vara ett sätt för honom att skriva under på att han 

verkligen har förstått vad han kommer att handla med. Samtliga respondenter menade att 

frågorna i passandebedömningen är enkla och påpekade även att de gärna hjälper kunderna 

att förstå instrumenten. Vi upplever precis som respondenterna att passandebedöm-

ningarna är relativt enkla och att de inte bör vara speciellt svåra att klara för småsparare som 

läst instrumentens information. Då småspararna måste lära sig hur instrumenten fungerar, 

anser vi att passandebedömning är ett bra sätt att öka deras kunskap. 

 

6.3 Riskbeteende 

 

Hävstångsinstrument passar enligt NYSE Euronext (n.d.) riskvilliga småsparare som har en 

medveten bild om marknadens utveckling. Det finns i ekonomiska teorier tre antaganden om 

hur en småsparares vilja till risk ser ut. Han kan vara riskavert, riskneutral eller riskälskare. En 
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riskavert småsparare föredrar en säker inkomst och avvisar investeringar som är riskfyllda 

om ingen extra kompensation i form av högre avkastning erhålls. Riskaverta individer väljer 

med andra ord att endast placera i riskfria tillgångar om de inte ser möjligheter med någon 

tillgång som har en positiv riskpremium. Därmed är en rimlig tolkning att småsparare endast 

placerar i hävstångsinstrument om de ser en möjlighet med investeringen. Trots att 

hävstångsinstrument är väldigt riskfyllda, väljer riskaverta individer att placera i dessa. 

Instrumenten har de senaste åren ökat stort på den svenska marknaden, då möjligheten till 

hög avkastning är stor, vilket innebär att småspararna ser att tillgångarna har positiva 

riskpremier. Detta anser vi är en anledning till att riskaverta individer väljer att placera i 

dessa tillgångar. En småsparare, vill enligt The expected utility theory maximera den 

förväntade avkastningen på sina tillgångar. Detta görs genom att välja mellan olika alter-

nativ, där småspararen väger de olika avkastningarna mot sannolikheten att det inträffar. 

Alternativet med det högsta viktade värdet väljs sedan, utifrån hans preferenser. Risken med 

investeringen kommer även att vara en viktig del vid valet. 

Riskaversionen stämmer dock inte för alla situationer, men det mänskliga beteendet präglas 

enligt Rubinstein (2001) av denna risksyn och det finns dessutom mycket forskning som 

stöder denna teori. Då de flesta småsparare är riskaverta, betyder inte det att riskviljan 

saknas hos dem. Dessa småsparare tar enligt Strong (1993) endast risker då de känner att 

det finns en bra anledning till det. De väljer med andra ord bort den onödiga risken. Individer 

som karaktäriseras med otålighet, lättretlighet och iver tenderar enligt Wärneryd (2001) att 

ta högre risk än individer som är lugna, har liten konkurrenskraft och en bekväm livssyn. 

Individer är optimistiska då marknaden stiger, medan de är pessimistiska då det är en ned-

gång på marknaden. Småsparare som är insatta i hävstångsinstrumenten, kan därför vid en 

tro på fallande kurser använda en stop loss-order för att skydda sig mot nedgången på 

marknaden. För småsparare som inte är risktoleranta och inte heller har kunskap inom 

området, finns det dock andra investeringar som är ett bättre alternativ. De som inte har 

tillräcklig kunskap inom området handlar enligt Wärneryd (2001) irrationellt och använder 

informationen på ett sämre sätt än de som har kunskap. Ett annat antagande är att risk-

attityd varierar med kön, ålder och personlighet, vilket vi anser stämmer in även vid handel 

med hävstångsinstrument. Utifrån intervjuerna framgår det att de flesta som handlar med 

hävstångsinstrument är män. Det finns dock många kompetenta kvinnor som har lika goda 

förutsättningar som män, men många av kvinnorna söker sig inte till finansvärlden, inte 

heller handlar de aktivt.  

En svensk undersökning, som beskrivs av Wärneryd (2001), utgick från slumpvis valda hus-

håll och höginkomsttagare. Denna undersökning hade som utgångspunkt att utreda hur 

riskattityden såg ut hos dessa individer. Individerna delades sedan in i tre grupper utifrån 

deras riskmedvetenhet. Enligt denna undersökning ändras inte riskaversion huvudsakligen av 
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förmögenhet eller inkomstförändring, vilket innebär att de ekonomiska variablerna varierar 

mindre än de psykologiska. Då preferenserna skiljer sig mellan olika personer, innebär det 

att riskbenägenheten även varierar. Det finns de som vill ta hög risk och de som helst und-

viker risk. Vårt empiriska material pekar dock på att småsparare kan bli lite för riskbenägna. 

Kurserna kan ändras väldigt fort och småsparare kan då snabbt tjäna mycket pengar utan att 

tänka efter hur stor position de egentligen tar. De kan med andra ord bli fartblinda i vissa 

lägen, då det finns sådana enorma möjligheter att handla mycket. I tidigare studier har 

småsparare dessutom visat ansatser till att ha problem med att uppskatta den faktiska 

risknivån på tillgångar med hög risk. Detta anser vi kan vara bekymmersamt eftersom 

hävstångsinstrument är riskfyllda och i stor utsträckning används till spekulation. 

 

6.4 Sparande 
 

En riskavert individ, som de flesta antas vara, bör investera i mer riskfria tillgångar än 

individer som är mer riskvilliga. Väljer den riskaverta att investera i mer riskfyllda tillgångar, 

bör denna del av portföljen se ut på samma sätt som den riskvilliga personens portfölj. 

Sammansättningen av de riskfyllda tillgångarna i portföljen bör vara oberoende av graden av 

riskaversion. En småsparare ska enligt Shiller (2002) eftersträva en bred diversifiering. 

Småspararen sprider då riskerna över flera tillgångar, vilket innebär att den företagsspecifika 

risken minskar. Placeras kapitalet på olika marknader, kan de olika tillgångarnas upp- och 

nedgångar väga upp varandra, om de inte är perfekt korrelerade. Detta betyder att små-

spararen kan erhålla en högre avkastning utan att behöva utsätta sig för en högre risk. Vid 

ett längre sparande bör portföljen enligt Bodie m.fl. (2008) bestå av mer aktier och mindre 

räntebärande instrument. Är det ett kortsiktigt sparande bör portföljen innehålla fler obliga-

tioner och färre aktier. Det är med andra ord så att den totala risknivån i portföljen bör vara 

högre vid ett långsiktigt sparande. Ett långsiktigt sparande motiveras dock inte i den mentala 

bilden och småsparare tenderar enligt De Bondt (1998) att handla aktier slumpvis och 

impulsivt. Strukturerade produkter skapas dock utifrån vilken riskvilja en individ har, menar 

Hens m.fl. (2008). Det finns med andra ord specifika derivat som passar för olika individers 

behov, till exempel för riskälskare eller för riskaverta individer. Hävstångs-instrumenten hör 

till de riskfyllda tillgångarna men det är ändå möjligt att använda dem till att minska risken i 

en portfölj. Alla respondenter anser att hävstångsinstrument bör vara kortsiktiga invester-

ingar. Vid sidan av denna investering bör småspararen dock inneha andra tillgångar 

långsiktigt. Portföljen bör med andra ord inte bestå av endast hävstångs-instrument, det är 

snarare så att dessa instrument bör användas som ett komplement, som en extra krydda i 

portföljen. Instrumenten är nämligen bra att använda för att komma åt annorlunda 

tillgångar som annars är svåra att investera i.  
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Att investera i ett flertal tillgångar, det vill säga att inneha en väldiversifierad portfölj, 

innebär en försiktighetsåtgärd. En sådan portfölj bör enligt Statman (1987) bestå av upp 

emot trettio till fyrtio tillgångar. Det är framförallt viktigt att portföljen har en bred 

diversifiering, menade en av respondenterna. Med andra ord är det viktigt att kombinera 

portföljen med räntebärande tillgångar, aktier samt instrument med exempelvis råvaror som 

underliggande tillgång. Hur stor del av portföljen som bör bestå av hävstångsinstrument 

beror på den enskilda småspararen, men en generell uppskattning är mellan 5 och 10 

procent. Hur stor andel som är att föredra beror bland annat på småspararens ekonomi och 

riskvilja. En viktig del av portföljuppbyggnaden är dock att sprida riskerna över olika 

tillgångar och även över olika underliggande tillgångar. De flesta småsparare är dock dåligt 

diversifierade och varierar sina portföljer alltför dåligt idag, framförallt är det för få som 

plockar in underliggande varor i sina portföljer, förklarar Statman (1987). Individer tror att 

de har bra kunskap inom området och kan hantera risken med investeringarna, vilket kan 

leda till att de investerar i för få tillgångar. Att många småsparare är dåligt diversifierade bör 

med andra ord vara möjligt att motverka med utbildning. 

Hävstångsinstrument kan användas både till att öka och till att minska risken i en portfölj. 

För att minska risken med hjälp av dessa instrument kan småspararen exempelvis ta olika 

hedgingpositioner. Hedgingen gör det möjligt att låsa avkastningen i olika intervall och 

därmed kan småspararen skydda sig mot framtida kursförändringar. Våra respondenter 

menar dock att det inte är så vanligt att hävstångsinstrumenten används till hedging. 

Betydligt vanligare är att de används till att spekulera med. Uppskattningsvis använder 80 till 

90 procent av småspararna hävstångsinstrumentet i detta syfte. Vi menar att småsparare 

som spekulerar rimligtvis är risksugna, men om de vid riskfyllda investeringar inte är 

medvetna om vilken risk de tar innebär det att spekulationen blir extra riskfylld. Ett annat 

problem är att ett ökat självförtroende kan uppstå då spekulationen blir lyckad, vilket kan 

leda till att småsparare satsar allt mer pengar i ren spekulation, förklarar Strong (1993). 

Detta kan leda till att en spekulerande småsparare i slutändan får dras med större förluster 

än en individ som varit mer försiktig i sina investeringar. Respondenterna förklarar dock att 

ren spekulation inte är så vanligt, då de flesta av småspararna har ett aktivt sparande i andra 

typer av tillgångar. Det skulle med andra ord kunna ses som att de flesta använder 

hävstångsinstrumenten som ett komplement till sitt långsiktiga sparande. Vid en effektiv 

marknad är det dock svårt att överträffa marknaden på kort sikt, vilket vi i sådana fall tror 

betyder att det är svårt för småspararen att få en högre avkastning än genomsnittet vid 

spekulation med hävstångsinstrument. Då marknaden även har en halvstark form, innebär 

det att småspararna inte kan slå marknaden på kort sikt.  

Hävstångsinstrumenten i sig fungerar både till kort- och långsiktiga placeringar, men kortsik-

tiga placeringar mellan en dag och tre veckor är vanligare. Då de flesta använder 
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hävstångsinstrumenten till spekulation eller som komplement blir kortsiktiga placeringar 

naturligt att föredra, det finns nämligen andra typer av tillgångar som är bättre lämpade för 

långsiktiga placeringar. Då marknaden är effektiv betyder det enligt Fama (1970) att markna-

den inkluderar all publik information i aktiepriserna. Offentliggörs ny information, innebär 

det att aktiekurserna påverkas snabbt. Med detta i beaktande menar vi att småsparare bör 

eftersträva en bred diversifiering. 

 

6.5 Avslutande diskussion  
 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka finansiella institutioners syn på hävstångs-

instrument och utifrån detta utreda om instrumenten är ett bra investeringsalternativ för 

småsparare. Studien hade en kvalitativ metod, då vi ansåg att detta gav möjlighet till en djup 

förståelse för instrumenten. För att besvara syftet, valde vi att undersöka hävstångs-

instrumentens uppbyggnad, dess risker och hur de bör användas. Detta satte vi i relation till 

småsparares riskbeteende och kunskap. 

Resultatet av vår uppsats pekar på att majoriteten av småspararna som investerar i dessa 

instrument är intresserade och har en vilja av att lära sig hur de fungerar. Vår tro är även att 

informationen som finns tillgänglig har blivit bättre. Exempelvis finns det broschyrer på 

företags webbplatser som på ett lättbegripligt sätt förklarar hur instrumenten fungerar. 

Dock kan vi se att informationen är något snedvriden, då många broschyrer innehåller 

betydligt mer information om avkastningen och hur instrumenten förväntas öka i värde, än 

om risken. Detta vägs dock upp något av passandebedömningen som måste fyllas i av små-

spararen innan investering. En del av passandebedömningen brukar behandla just förstå-

elsen för risken med investeringen. De passandebedömningar som vi har studerat upplever 

vi som relativt enkla, men vi ser ändå att de uppfyller sitt syfte. Trots att frågorna inte är 

svåra, tvingar de småspararen att sätta sig in i instrumenten. Vi anser därför att detta är ett 

bra sätt för att öka kunskapen hos småsparare som vill investera i instrumenten. En ökad 

förståelse för instrumenten gör även att chansen att lyckas med investeringen ökar.  

Ett problem vi ser är att småsparare möjligen inte använder instrumenten på det mest 

optimala sättet, men vi upplever ändå inte att deras investeringar gör mer skada än nytta. 

Småspararna kunde bli bättre på att utnyttja hävstångsinstrumenten till diversifiering, för att 

kunna öka avkastningen på sina tillgångar utan att marginellt öka risken. Detta problem kan 

bero på att småsparare upplever att de har bra kunskap inom området och att de kan 

hantera risk, vilket gör att de endast investerar i ett fåtal tillgångar. Detta tyder på att 

småsparare, trots att de är insatta, värderar sin kunskap för högt och därmed utsätter sig för 

mer risk än nödvändigt.  
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Ett flertal ekonomiska tidsskriftsartiklar har under de senaste åren beskrivit hävstångs-

instrumenten som komplicerade och mycket riskfyllda. Småspararna sägs ha för dålig 

kunskap för att investera i denna typ av instrument, vilket då kan leda till stora förluster. Då 

vi har utrett problemet har vi inte fått samma bild. Bull & bear certifikat, mini-futures och 

CFD:s, är inte svårare att förstå än vanliga aktier och fonder. De har samma prissättning och 

det ända som egentligen skiljer är hävstången. Utifrån genomförda intervjuer har vi sett att 

de flesta småsparare snabbt lär sig att förstå hur hävstången fungerar, genom att exempelvis 

följa den underliggande tillgångens kursrörelser. En rimlig tolkning är med andra ord att 

småsparare som förstår hur aktiehandel fungerar inte bör ha några svårigheter med att 

investera i dessa hävstångsinstrument. Det som dock är viktigt är att småspararen är mer 

vaksam då hävstångseffekten gör att rörelsen är snabbare än i exempelvis aktier. Då 

instrumenten är väldigt volatila måste småspararen kunna agera snabbt, för att inte förlora 

sitt kapital.  En klok småsparare använder därför stop loss eller annan riskreduceringsorder, 

vilket betyder att han aldrig riskerar att förlora mer än investerat kapital. Denna småsparare 

behöver inte betala någon extra avgift för stop lossen, vilket gör att han inte har någonting 

att förlora på att sätta en stop loss. En småsparare som inte har samma möjlighet att bevaka 

investeringen, kan också använda en OCO, vilket innebär att ordern både skyddas från 

förluster och tar hem vinster. Optioner, warranter och turbowarranter, har dock en 

prissättning som kan vara svår för den ovane att förstå. Vi anser därmed att de hävstångs-

instrument som har samma prissättning som den underliggande tillgången, därför är mer 

lämpade för en småsparare med genomsnittlig kunskap och erfarenhet. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att hävstångsinstrument inte passar alla, då instrumenten kräver hög 

risktolerans och en god kunskap om instrumenten och om marknaden.  

Med ovanstående i beaktande talar det mesta för att hävstångsinstrumenten är ett bra 

alternativ för småsparare som är intresserade, risktoleranta och aktivt söker kunskap. Små-

sparare som har dessa egenskaper och dessutom har ett bra kompletterande sparande kan 

med fördel investera i dessa instrument. För småsparare som inte har den risktolerans och 

kunskap som krävs för ett lyckat resultat, kan dock andra sparalternativ vara ett bättre val.  

 

6.6 Förslag på fortsatta studier 
 

Då resultatet av denna uppsats är baserat på finansiella institutioners syn på hävstångs-

instrument, vore det intressant att utreda samma sak, men att då basera det empiriska 

materialet på intervjuer eller enkäter med småsparare som använder instrumenten. Detta 

skulle i sådana fall ge forskaren svar på hur instrumenten uppfattas av småspararna själva. 

Vidare vore det intressant med en fördjupning i ett specifikt hävstångsinstrument, exempel-



51 
 

vis något av de nyare där forskning inte finns i så stor utsträckning. Detta skulle kunna 

genomföras med en kvalitativ studie, där emittenter intervjuas. 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att utreda hur hävstångsinstrument bör användas på 

bästa sätt för ett bra resultat. Att då undersöka vilka strategier som lämpar sig bäst, där 

exempelvis optioner kan användas genom olika hedgingstrategier såsom prisspread, strut 

och vagga. Det skulle även vara möjligt att undersöka hur instrumenten bör kombineras i en 

portfölj, för att erhålla en bred diversifiering. 

Ett annat förslag är att undersöka historisk data över utvecklingen för olika småsparare som 

handlat med hävstångsinstrument under en tid. Det vore exempelvis intressant att se över 

hur instrumenten påverkat småspararens portfölj över en viss tid.   
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Bilaga 1 - Intervjumallar 
 

Person A – Handelsbanken 

Person B - SIP Nordic Fondkommissionen  

Instrumentens uppbyggnad 

 Presentera dig själv och vad du jobbar med. 

 Vad har du för relation till hävstångsinstrument? I vilken utsträckning ingår de i ditt 

arbete? 

 Vilka hävstångsinstrument erbjuder ni? 

 Vilket/vilka av dessa instrument är populärast? 

 Vad är skillnaden mellan de olika hävstångsinstrument som ni erbjuder?  

 Hur fungerar instrumentens hävstång? 

 Vilka risker ser du med att investera i hävstångsinstrument? 

 Hur skiljer sig risknivån mellan de olika instrumenten? 

 Vilka av era instrument har stop loss? Hur fungerar det? 

 Hur skiljer sig hävstångsinstrumenten från exempelvis aktier? 

 Vilka av era hävstångsinstrument har bestämd löptid? Hur lång? 

 Varför tror du att dessa instrument utvecklades?  

 Har du upplevt någon förändring i efterfrågan? 

 Vad tror du om hävstångsinstrumentens framtid?  

Rådgivning/personliga möten 

 Vilken grupp vänder ni er i första hand till?  

 Har ni några speciella krav för att få handla med era produkter? 

 Hur fungerar er passandebedömning?  

 Vad anser ni är viktigt att ta upp vid beskrivningen av hävstångsinstrument?  

 Anpassas rådgivningen efter den kunskap och erfarenhet kunden har? Om ja, hur?   

 Hur beskriver ni risken med investering i hävstångsinstrument för kunden? 

 Vilken möjlighet har kunden att själv definiera sin riskvilja och tidshorisont? 

 Hur vanligt tror du det är att privatpersoner handlar instrumenten utan rådgivning? 

Sparande 

 Vilka är mest intresserade av att handla med instrumenten? 

 Vilka anser du att hävstångsinstrument passar till? 



II 
 

 Vad passar dessa instrument bäst som, att hedga med, spekulera med eller både 

och? 

 Hur vanligt tror du det är att småsparare använder dessa i spekulationssyfte? 

 Hur bör instrumenten användas, som lång- eller kortsiktiga investeringar? Vad re-

kommenderar du? 

 Hur tycker du att hävstångsinstrumenten ska kombineras i en portfölj? 

Avslutningsvis 

 Vilka ser du som de största fördelarna med hävstångsinstrument? 

 Vilka ser du som de största nackdelarna med hävstångsinstrument? 

 

Person C - CMC Markets 

Instrumentens uppbyggnad 

 Presentera dig själv och vad du jobbar med. 

 Vad har du för relation till hävstångsinstrument? I vilken utsträckning ingår de i ditt 

arbete? 

 Vilka hävstångsinstrument erbjuder ni? 

 Hur fungerar CFD?  

 Hur fungerar instrumentets hävstång? 

 Vilka risker ser du med att investera i CFD? 

 Hur fungerar limit order, stop loss order, one cancels the other (OCO), garanterad 

stop loss (GSO) och if done? Vad är skillnaden mellan dem?  Hur mycket påverkas 

risknivån och avkastningen av dem?  

 Hur skiljer sig CFD från exempelvis aktier? 

 Har era CFD en bestämd löptid? Hur lång? 

 Varför tror du att hävstångsinstrumenten utvecklades?  

 Har du upplevt någon förändring i efterfrågan?  

 Vad tror du om hävstångsinstrumentens framtid?  

Rådgivning/personliga möten 

 Vilken grupp vänder ni er i första hand till?  

 Har ni några speciella krav för att få handla med era produkter? 

 Om en kund bokar ett personligt möte hos er, vad tar ni upp då?  

 Vad anser du är viktigt att ta upp vid beskrivningen av hävstångsinstrument?  

 Anpassas rådgivningen efter den kunskap och erfarenhet kunden har? Om ja, hur?   



III 
 

 Hur beskriver ni risken med investering i hävstångsinstrument för kunden? 

 Vilken möjlighet har kunden att själv definiera sin riskvilja och tidshorisont? 

 Hur vanligt tror du det är att privatpersoner handlar instrumenten utan rådgivning? 

Sparande 

 Vilka är mest intresserade av att handla med instrumenten? 

 Vilka anser du att hävstångsinstrument passar till?  

 Vad passar dessa instrument bäst som, att hedga med, spekulera med eller både 

och? 

 Hur vanligt tror du det är att småsparare använder dessa i spekulationssyfte? 

 Hur bör instrumenten användas, som lång- eller kortsiktiga investeringar? Vad re-

kommenderar du? 

 Hur tycker du att hävstångsinstrumenten ska kombineras i en portfölj? 

Avslutningsvis 

 Vilka ser du som de största fördelarna med hävstångsinstrument? 

 Vilka ser du som de största nackdelarna med hävstångsinstrument? 
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Bilaga 2 – Passandebedömningar 
 

 

Person A - Handelsbanken 
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Person B - SIP Nordic Fondkommissionen  

 

 

 

 

 

 


