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Förord 
Följande uppsats är resultatet av ett kandidatexamensarbete i kursen MG101X som ges 
av skolan för Industriell Teknik och Management på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Kandidatexamensarbetet behandlar en frågeställning inom 
kunskapshantering (Knowledge Management). Frågeställningen har besvarats med hjälp 
av en litteratur-/fall-studie. Kandidatexamensarbetet är avsett för studenter som läser 
tredje året på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik som valt ett masterprogram 
inom industriell produktion, industriell ekonomi eller matematik. Projektet har löpt 
under vårterminen 2011 och uppsatsen beskriver resultatet samt en sammanfattning av 
arbetet. 
 
Författarna vill tacka Länsförsäkringars Kvantitativa Strateg, Mieszko Dudziuk för de 
mycket givande intervjuerna som gjort detta kandidatexamensarbete möjligt. Tack till 
David Halef och Jamal Abida som anslöt sig till gruppen under examensarbetets gång 
och genom intervjuer bidrog med värdefull information om hur inskolningsprocessen 
och kunskapsöverföringen fungerade. Tack till Louise Sande, Chef Compliance för en 
mycket trevlig intervju gällande kunskapshantering och säkerhet. Även tack till Per 
Appelgren, Chief Investment Officer på Länsförsäkringar, för hjälpen med att arrangera 
dessa intervjuer. Slutligen tack till Lasse Wingård vid skolan för Industriell Teknik och 
Management för handledningen och de mycket trevliga pratstunderna. 
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Sammanfattning 
1952 publicerade Harry Markowitz sin doktorsavhandling vilken var den första 
avhandlingen som tillämpade avancerade matematiska metoder inom bank- och 
finanssektorn. Detta var startskottet för en ny epok där personer med matematisk 
bakgrund började ersätta ekonomer i finansbranschen främst tack vare deras modeller 
som kunde beskriva ”framtiden”. Numera kallas de flesta personer som tillämpar 
avancerad matematik inom finans för kvantanalytiker. I dagsläget är merparten av större 
analyshus, banker, försäkringsbolag och hedgefonder beroende av kvantanalytiker  

Den här uppsatsen behandlar följande frågeställning: 

Hur fungerar kunskapshantering och innovation inom kvantgruppen hos 
Länsförsäkringar AB? 

För att besvara denna frågeställning har en litteraturstudie och en fallstudie utförts. 
Litteraturstudien omfattade relevanta böcker, artiklar och avhandlingar som berörde 
områdena kunskapshantering, innovation och kvantanalytiker. Fallstudien utfördes på 
kapitalförvaltningen hos Länsförsäkringar AB där intervjuer gjordes med fem 
medarbetare med koppling till kvantgruppen. 

Kvantgruppen hos Länsförsäkringar AB arbetar i ett öppet kontorslandskap vilket gör 
kommunikation enkelt och effektivt. Det bidrar även till att man får en bra överblick av 
vad ens medarbetare gör. Kvantgruppen består av sex personer vilket ökar 
arbetsbelastningen på de andra om någon är borta. Detta medför att dokumentation av 
ens arbete blir mycket viktigt. Allt arbete dokumenteras vilket gör det möjligt att ta 
hand om en medarbetares arbetsuppgifter vid frånvaro. 

Compliance ställer höga krav på att ingen enskild kvantanalytiker får ha en avgörande 
betydelse för verksamheten, utan en kollega ska kunna utföra individens arbete då han 
är borta.  

För tillfället sker inget direkt innovationsarbete inom kvantgruppen på Länsförsäkringar 
AB. Kvantgruppen har däremot nära samarbeten med investmentbankerna i London. 
Investmentbankerna försöker sälja in modeller och idéer till kvantgruppen och de kan 
välja att köpa idén eller arbeta vidare med den på egen hand. Kvantgruppen strävar efter 
att ha långsiktiga samarbeten med de olika investmentbankerna.  

 

 



Abstract 
In 1952, Harry Markowitz published his dissertation which was the first thesis that 
applied advanced mathematics into finance. This was the beginning of a new era there 
people with mathematical backgrounds began to replace traditional economists in the 
finance related fields. This was mainly thanks to their ability to predict the “future”. In 
recent years, almost all individuals that use advance mathematics in finance are called a 
Quantitative Analysts. All banks, financial institutions, insurance companies and hedge 
funds are reliant in Quantitative Analysts.  

This thesis has answered the question: 

How does knowledge management and innovation function within the 
quant group at Länsförsäkringar AB? 

To answer this question a literature- and a case study have been conducted. The 
literature study contains of relevant books, articles in newspapers and journals in the 
subjects knowledge management, innovation and quantitative analysts. The case study 
was conducted in the Asset Management Department within Länsförsäkringar AB 
where interviews were held with five employees connected to the quant group. The 
literature study has functioned as a foundation to develop questions for the interviews 
and to help the analysis of the report. 

The quant group at Länsförsäkringar AB works in an open-landscape environment 
which makes it possible to communicate in an effective way and to have a good 
overview of what co-workers do. The group contains of sex quantitative analysts. When 
one has to take some time off, the other analyst will have to do his work. This makes 
documentation very important and because of structured documentation of all their 
work there are no problems in handling co-workers assignments for some time. 

The Department of Compliance has strict guidelines that ensure no quantitative analyst 
has too much key-dependence, which guarantee that his work can be done by someone 
else, if necessary.  

There is no actual innovation within the quant group at the moment. Instead the group 
works close with Investment Banks in London who sells different solutions and ideas. 
Länsförsäkringar AB value long-term relationships with the Investment Banks.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1952 publicerade Harry Markowitz den första avhandlingen som tillämpade 
matematiska modeller inom bank- och finanssektorn (Markowitz, 1952). Sedan 1970-
talet har mängden kvantanalytiker inom bank- och finanssektorn ökat drastiskt och i 
dagsläget finns många olika modeller utvecklade av kvantanalytiker som används 
(Derman, 2004). De flesta främre analyshus1, hedgefonder2, försäkringsbolag3 och 
banker är idag i behov av kvantanalytiker (Hull, 2008). Det internationella regelverket 
för kapitaltäckning som avser att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet 
kallas Basel, för närvarande Basel II (Bank for International Settlements, 2011). Basel 
III som förväntas implementeras 2019 bygger helt på kvantitativa metoder för att 
beräkna vilka risker en aktör utsätter sig för (Bank for International Settlements, 2011). 
Eftersom alla företag och institutioner som är verksamma inom den finansiella sektorn 
måste följa Basel, kan det antas att efterfrågan på kvantanalytiker kommer öka de 
närmsta åren.  

Kvantanalytiker besitter expertis inom sitt område och har i de flesta fall en 
doktorsexamen inom matematik, teoretisk fysik eller datalogi (Derman, 2004). Vår 
förståelse är att då en enda person har insikt i vad han konstruerar kommer företaget få 
ett starkt beroende av denna person. I och med detta tycker vi att det intressant att skriva 
en uppsats kring hur hantering av kunskap och innovation fungerar inom en kvantgrupp. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vårt arbete är att skapa en förståelse för hur kunskapshantering och 
innovation fungerar inom en kvantgrupp. Därför blev det naturligt att konstruera 
frågeställningen, 

"Hur fungerar kunskapshantering och innovation inom kvantgruppen hos 
Länsförsäkringar AB?" 

Vi valde att undersöka en kvantgrupp hos ett finansföretag då vi har ett stort intresse för 
branschen. Antagandet att en kvantgrupp värderar kunskapshantering och innovation 
högt på grund av deras unika expertis var också en bidragande del i valet. 
Förhoppningen med uppsatsen är att på ett lättbegripligt sätt kunna förklara hur 
kunskapshantering och innovation fungerar inom kvantgruppen hos Länsförsäkringar 
AB, betecknat LFAB resten av uppsatsen. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats till att behandla frågeställningen inom ett företag för att kunna 
studera närmre inom det valda företaget och inte generera ett allt för generellt resultat. 
Av alla företag vi kontaktade, blev valet LFAB i och med den goda respons vi fick 
därifrån. 

                                                 
1 Ett analyshus är ofta en oberoende aktör på den finansiella marknaden som säljer finansiella analyser till 
privatpersoner och företag och hjälper dem att investera rätt. 
2 Hedgefonder vänder sig till privatpersoner och företag som vill ha en konstant avkastning på sitt kapital. 
Hedgefonder har ofta friare reglering än traditionella aktiefonder och använder olika matematiska 
modeller och finansiella instrument för att skydda sig mot nedgångar. 
3 Ett försäkringsbolag vänder sig till privatpersoner och företag som är redo att betala en premie för att 
försäkra sig mot någon form av händelse. 
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2 Metod 
Arbetsprocessen har varit levande och arbetet med de olika delarna har skett i ett 
nätverk. Processen började med en seminarieserie som användes som inspirationskälla. 
Följt av seminarieserien gjordes en litteraturstudie som gav en teoretisk bakgrund. 
Därefter följde fallstudien som inkluderade formella intervjuer vilka skapade en grund 
för analysen i uppsatsen. Under de tre senare stadierna i processen har kontinuerlig 
kontakt med LFAB hållits för att säkerställa kvalitén i uppsatsen, men även för att 
diskutera frågor som uppkommit. Skrivandet av uppsatsen har skett parallellt med dessa 
tre stadier för att inga delar i processen skulle gå förlorade. Analys av material som 
behandlats i litteraturstudien har även skett mellan olika stadier då frågor dykt upp. 
Figur 1 beskriver arbetsprocessen som ett nätverk uppbyggt av de olika delarna i 
projektet. 

 
Figur 1. Illustration av arbetsprocessen. 

2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att skapa en djupare förståelse kring ämnet och för att 
kunna genomföra samt analysera fallstudien. Litteraturstudien har även använts för att 
kunna utforma intervjuerna som utgjort fallstudien. Arbetet med litteraturstudien har 
utförts genom sökning i databaser och i bibliotek med syfte att hitta artiklar, rapporter 
och böcker om kunskapshantering, innovation och kvantanalytiker.  

2.2 Fallstudie 
En kvalitativ fallstudie i form av intervjuer (Fischer, 2005) användes för att samla in 
empiriska data. Val av intervjumetodik baserades på den form av kunskap som söktes 
(Lantz, 1993). I detta fall söktes djup kunskap om hur kvantgruppen hos LFAB arbetade 
med kunskapshantering och innovation. 

Krav ställdes på de respondenter som utsågs. Vi ansåg att de behövde gedigen kunskap 
om hur kunskapshantering och innovation fungerar inom gruppen. Ett ytterligare krav 
var att de frekvent kommer i kontakt med kunskapshantering. De respondenter som 
valdes för formella intervjuer var Mieszko Dudziuk, Kvantitativa Strateg hos LFAB, 
Louise Sande, Chef för Compliance på LFAB, Jamal Abida, Kvantanalytiker på LFAB 
och David Halef, Trader på LFAB. Den respondent som utsågs för informella intervjuer 
var Per Appelgren, Chief Investment Officer (CIO) hos LFAB. På följande sida visar 
figur 2 visar kort de krav som ställdes på respondenterna. 
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Figur 3. Krav som ställts på respondenterna för den formella intervjun. 

De formella intervjuerna introducerades med öppna frågor för att undvika att styra 
deltagarens svar. Följande ställdes mer specifika frågor kring kunskapshantering och 
innovation. De formella intervjuerna varade i ca en timme och hade ett högt tempo med 
koncentrerat innehåll. Med hänsyn till flödet av information så spelades intervjuerna in 
och intervjufrågorna återfinns i bilagor. Den informella intervjun med Appelgren 
genomfördes över telefon och omfattade en diskussion gällande kvantanalytikernas roll 
hos LFAB. 

  

3 

 



 

3 Litteraturstudie 
Inledningsvis i litteraturstudien ges en beskrivning om vad en kvantanalytiker är, 
kvantanalytikers historia och roller inom finanssektorn. Därefter ges en beskrivning om 
kunskapshantering och innovation.  

3.1 Kvantanalytiker 
Historia 
Kvantitativ finans har sin grund i 1970-talets USA där investerare började applicera 
matematiska formler för att prissätta aktier och obligationer4 (Hull, 2008). 1952 
publicerade Harry Markowitz sin doktorsavhandling, Portfolio Selection (Markowitz, 
1952), vilken blev den första avhandlingen som tillämpade avancerade matematiska 
begrepp inom finanssektorn. Markowitz visade hur man beräknar den genomsnittliga 
avkastningen och variansen för en given portfölj5. Robert Merton introducerade 1969 
stokastisk6 kalkyl till finansvärlden (Harvard Business School Faculty, 2011) samtidigt 
som Fischer Black och Myron Scholes utvecklade sin gemensamma metod för att 
prissätta optioner7. Fischer Black och Myron Scholes tilldelades 1997 Nobelpriset i 
ekonomi för sin modell (Nobelpris i ekonomi, 1997). 

Kvantanalytikers roller inom finanssektorn 
En kvantanalytiker är en person som jobbar inom finans och använder sig av numeriska 
eller kvantitativa metoder (Derman, 2004). I början refererade benämningen 
kvantanalytiker till personer som var aktiva inom kapitalförvaltning, riskhantering och 
prissättning av derivat8 (Hull, 2008). Numera har benämningens betydelse expanderat 
och inkluderar nu de flesta personer som tillämpar avancerad matematik inom finans. 
Nya områden inom finans där kvantanalytiker återfinns är till exempel algoritmhandel9 
och trading10 (Hull, 2008). 
Kvantanalytiker har ofta en djup teoretisk bakgrund inom fysik, matematik eller 
datavetenskap på avancerad eller forskarnivå (Derman, 2004). På senare år har 
kvantanalytikers roll inom bank och finans blivit allt mer viktig och kvantanalytiker 
återfinns i dagsläget inom alla framstående analyshus, hedgefonder, banker och 
försäkringsbolag (Hull, 2008). 
Kvantanalytikerns uppgifter kan innebära utveckling och implementering av befintliga 
modeller och verktyg för prissättning och analys av ränteprodukter på allt från 
obligationer till olika räntederivat (Derman, 2004). Det är därför viktigt att en 
kvantanalytiker har förmågan att skapa så precisa modeller som möjligt för att lyckas 
förutspå marknaden (Hull, 2008). Även portföljoptimering och utveckling av modeller 
för algoritmbaserad handel inom valutor, aktier, råvaror och räntor är ett stort område 
(Hull, 2008). Ett växande område inom kvantitativ analys är riskhantering där olika 
risker analyseras, till exempel, risken på olika tillgångar i en portfölj (Derman, 2004).

                                                 
4 Ett räntebärande skuldbrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis en stat under en 
given löptid. 
5 Portfölj kallas en kombination av ett antal värdepapper, ex aktier och obligationer, med marknadsvärde. 
6 En stokastisk variabel är ett matematiskt objekt som är tänkt att beskriva saker som påverkas av 
slumpen. 
7 En option ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att vid en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller 
sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. 
8 Derivat är ett samlingsnamn för olika finansiella instrument som optioner, terminer och swappar. 
9 Algoritmhandel är programvarustyrd elektroniskhandel av värdepapper där en handelsalgoritm 
exekverar en order enligt förutbestämda regler. 
10 Trading kallas det när man köper och säljer finansiella instrument. 
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3.2 Kunskapshantering 
Kunskapshantering tror vi är en av de mer missuppfattade och ignorerade delarna i 
dagens organisationer. Ändå är det den metod som en individ och företag använder för 
att hantera kunskap. Kunskap vilket är livsviktigt för att överleva, både som individ och 
som företag (Rodriguez, 2008).  

Vad är kunskap? 
Kunskap kan tolkas på många olika sätt, en definition är, 

”Information som tagits emot och lagrats hos en individ”. (Barquin, 2001) 

Hur kunskapsinhämtningen fungerar kan vara allt från att läsa litteratur, lyssna på andra, 
genom diskussion eller genom att titta på tv. Då det finns flera sätt att inhämta kunskap 
finns det flera sätt att hantera kunskap (Rodriguez, 2008). Innebörden av ordet 
kunskapshantering kan därmed uttryckas som hur ett företag eller en individ tar in, 
bevarar, utvecklar och sprider kunskap (Caracostea, 2011). 

Olika typer av kunskap 
När det talas om kunskap delas det vanligtvis upp i två delar. Den ena kallas för explicit 
kunskap och den andra för tyst kunskap (Stenmark, 2002). Syftet med att dela upp 
kunskap i två delar är för de skiljer sig åt när det kommer till kunskapshantering 
(Stenmark, 2002).  

Den explicita kunskapen är den kunskap som är enkel att föra vidare eller spara. Vad 
som gör den enkel att föra vidare eller spara är att den består av delar som i sig går att 
uttrycka, beskriva och dokumentera (Stenmark, 2002). 

Den tysta kunskapen är motsatsen till den explicita. Det är den kunskapen som inte kan 
överföras på ett enkelt sätt. Det går inte att förklara den tysta kunskapen. Den måste 
upplevas för att kunna bli överförd (Vătuiu, 2010). Det gör att den tysta kunskapen blir 
näst intill omöjlig att dokumentera. Den tysta kunskapen skapar därför stora problem 
med kunskapshanteringen i företag (Rodriguez, 2008). 

Kunskapsöverföring 
Det finns en utvecklad modell för hur det går att generalisera skillnaderna i hur 
kunskaperna, tyst och explicit överförs mellan varandra. Modellen heter SECI (SEKI på 
svenska) och härstammar från en spiralteori framtagen år 1995 av vetenskapsmännen 
Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi (Gourlay, 2003). SECI går ut på att beskriva hur 
den tysta och explicita kunskapen överförs mellan olika personer på fyra olika sätt. Från 
tyst till tyst benämns Socialisering, tyst till explicit benämns Externalisering, explicit 
till explicit benämns Kombinering och explicit till tyst benämns Internalisering. I figur. 
4 på följande blad finns en version på SECI som utvecklades och korrigerades av 
Gourlay från Nonaka och Takeuchis spiralteori.  
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Figur 5. En version på Gourlays SECI-modell. 

 
Om flödet upprepas skapas slutligen den spiralteori som Nonaka och Takeuchi 
presenterade år 1995 (Gourlay, 2003). 
 
För att ge en bättre förståelse av vad figuren ovan visar förklaras nedan de fyra olika 
metoderna för kunskapsöverföringen i detalj. 

• Socialisering: För att överföra tyst kunskap i tyst form måste personer 
socialisera. Ett exempel är ifall Erik är lärning till mästerbagarn Olof i hans 
dagliga arbete. Då lär sig Erik hans tysta kunskap genom att observera, imitera 
och öva på det Olof visar, genom att baka varje morgon, de socialiserar 
(Nonaka, 2007). 

• Externalisering: När Erik har inhämtat den tysta kunskapen från Olof så bra att 
han kan uttrycka den tysta kunskapen har kunskapen externaliserat hos Erik och 
han kan nu föra kunskapen vidare (Nonaka, 2007). 

• Kombinering: En individ kan kombinera separata delar av explicit kunskap och 
omvandla det till en ny helhet. Ett exempel är ifall Erik läser information från 
olika kokböcker och utifrån det sammanställer en rapport. Då är det ny kunskap 
i den formen att han har flätat ihop information från flera olika källor (Nonaka, 
2007). 

• Internalisera: Ett exempel är när Erik skickat ut rapporten till de andra på 
bageriet och medarbetarna läser den. Slutligen blir det då med hjälp av deras 
egna värderingar och tolkningar av rapporten internaliserat. Tyst kunskap har då 
skapats hos individen (Nonaka, 2007).  
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3.3 Innovation 
Vad är innovation? 
Ordet innovation, på latin ”innova´tio” härstammar från ordet ”I´nnovo” som betyder 
”förnya” (NE, 2011). Innovation har länge ansetts avgörande för företags långsiktiga 
överlevnad och tillväxt men är inte ett helt enkelt begrepp att förstå. För att 
implementera en ny idé till att bli en innovation krävs det att många steg genomgås i 
företaget vilket kan resultera i en lång och kostsam process (Van Looy, 2005).  

Strategier för innovation 
Då företag handskas med innovation finns det två olika strategier. Det ena är att sköta 
forskning och utveckling på egen hand. Det andra är att kopiera eller köpa innovation 
från andra företag. Det förstnämnda kallar vi för utforskande företag och det andra för 
utnyttjande företag (Van Looy, 2005). Fördelarna för utnyttjande företag mot 
utforskande företag är främst att de utnyttjande kan fokusera mer på deras dagliga 
arbete. De utforskande företagens fördelar är istället att i det långa loppet bli starkare 
tack vare sin fokus på innovation. Innovation stärker kunskapen inom organisationen 
och det ger företaget försprång på marknaden när innovationen väl kommer i spel (Van 
Looy, 2005). På samma sätt kan företag givetvis kombinera de olika strategierna vilket 
resulterar i en tredje strategi som kan vara den svåraste att bemästra med tanke på 
hantering och styrning av anställdas dagliga arbete och innovationsarbete (Van Looy, 
2005). Ett exempel är när en anställd som jobbar med utveckling och forskning blir 
hämmad av ett dagligt arbete som även det alltid måste göras. Samtidigt tror vi det kan 
vara svårt att komma på innovativa idéer utan att ha ett dagligt arbete med problem att 
utgå ifrån. 

Hantering av idéer 
Förutom olika strategier där det i stort handlar om vilken syn ett företag har på 
innovation är det även viktigt med hantering av idéer. Hur innovativa idéer hanteras 
inom företag blir således avgörande för att det ska ske innovation över huvudtaget. Då 
det kommer till hantering av innovation och även kunskapshantering är det viktigt att 
idé och kunskap får färdas på rätt sätt genom rätt personer och i rätt väg genom ett 
företags hierarki (Basadur, 2006). Rätt hantering handlar främst om tre delar: 
anpassning, flexibilitet och effektivitet (Basadur, 2006). Där det för utnyttjande företag 
är viktigast med effektiviteten och för utforskande företag blir viktigare med flexibilitet 
och anpassning. För att i slutändan få ihop optimal innovationshanteringen krävs det 
effektivitet i anpassningen och effektivitet i flexibilitetsarbetet. Effektiviteten är 
huvuddelen eftersom det krävs ett högt tempo i införande av innovativa idéer för att 
företag ska vara först med skapandet av själva innovationen och genom exempelvis 
patent kunna utveckla företaget i förhållande till marknaden (Basadur, 2006). 
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Lärande och innovation 
Det finns flera intressanta likheter mellan lärande och innovation. Innovation är 
nedbrytandet av gamla kopplingar medan lärande är karakteriserat av att skapa nya 
kopplingar. Då vi lär oss, gör vi det underliga till något familjärt, vilket leder till att vi 
kan se fenomen på ett enklare sätt. Motsatsviss tar vi det familjära och gör det till något 
underligt när vi är innovativa. Vi kan se det hela som ett flöde mellan dessa processer i 
figur 3. (Basadur, 2006) 

 
Figur 6. Ett samband mellan lärande och innovation som ett flöde av processer. 

Från processflödet ovan skapades ett schema för innovations implementeringsprocess, 
benämnt ”De fyra stegen i den innovativa tankeprocessen” 

I. Generering: Skapande av alternativ i form av nya möjligheter – nya problem 
som kan lösas och nya möjligheter som kan utnyttjas kommersiellt. (Basadur, 
2006) 

II. Konseptualisering: Skapande av alternativa sätt att förstå och definiera ett 
problem eller en möjlighet. Skapar fler nya bra idéer som kan hjälpa till att lösa 
problemen. (Basadur, 2006) 

III. Optimering: Skapande av alternativ för att kunna få en idé att fungera i 
verkligheten och samtidigt finna det bästa sättet att implementera idén på. 
(Basadur, 2006) 

IV. Implementering: Skapande av alternativ i form av insatser som visar på resultat 
och acceptans för implementering av den nya idén. (Basadur, 2006) 
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4 Resultat från fallstudien 
4.1 Kunskapshantering i kvantgruppen hos LFAB 
Kvantanalytikernas roll hos LFAB 
Kvantgruppen hos LFAB utför uppdrag inom kapitalförvaltningsavdelningen som 
består av ca 30 personer. Dessa 30 personer är uppdelade i olika inriktningar där 
kvantgruppen är inriktad mot investeringar och resten är analytiker. (Dudziuk) 

Kapitalförvaltningen förvaltar i huvudsak tre portföljer, där den största är Liv-portföljen 
med ett förvaltat kapital på 120 miljarder SEK. Liv-portföljen utgörs av pensionspengar 
från dem som sparar i traditionella pensionsförsäkringar hos LFAB. Med traditionell 
förvaltning menas att det finns en viss garanterad återbäring vilket gör 
investeringsprocessen något mer komplicerad. I den andra portföljen förvaltas premier 
som kommer in från sakförsäkringsbolaget. Investeringarna för sakförsäkringsbolaget är 
mer kortsiktiga och har lägre risk än för Liv-portföljen. Den tredje större portföljen är 
AGRIA Djurförsäkring. (Dudziuk) 

Kvantgruppen hos LFAB består av fyra personer med roller inom risk11 och 
allokering12, trading samt kredit och räntor, där risk och allokering är det största 
området. Kvantanalytikerna använder olika modeller för portföljerna samt stresstestar 
dem, dvs. de försöker simulera vad som sker med portföljen vid extrema 
utvecklingsscenarier. Modellerna baseras på olika scenarier och prognoser som 
analytiker har framställt och givet dessa beräknas olika utfall portföljerna kan få med 
olika skydd. Ett annat stort område är ränteanalyser, vilket delvis används för att hålla 
en jämn balansräkning. (Dudziuk) 

Kommunikation inom kvantgruppen 
Kvantgruppen arbetar tillsammans i ett öppet landskap och de sitter nära varandra. Det 
ger gruppen möjligheten att frekvent diskutera och kommunicera med varandra. Enligt 
Dudziuk har detta lett till att alla i kvantgruppen har en bra överblick av vad ens 
medarbetare arbetar med. Detta trots att alla är experter på sitt eget område.  

Utöver diskussioner inom gruppen så är även dokumentationen mycket viktig inom 
kvantgruppen. Eftersom den endast består av fyra personer så är det en stor andel av 
arbetskraften som utgår då en av medarbetarna är frånvarande. Tack vare 
dokumentationen, att de jobbar nära varandra och delar på alla dokument och 
information, är det enligt Dudziuk inte några problem när en av dem är borta. Det finns 
till och med en plan för när någon föranmält frånvarande. Planen är uppdelad i fyra steg 
som följer: 

1. Varje kvantanalytiker dokumenterar hela tiden sitt arbete och säkerställer att den 
information som behövs för att fortsätta där man lämnat sitt arbete är tillräcklig 
för att en av de andra ska kunna ta vid och fortsätta med arbetet. 

2. I de flesta fall är det förutsedda avhopp eller bortfall vid semester eller liknande. 
Då ser de till att den som ska vara borta även går igenom med de andra under ett 
möte vad som ska göras under tiden som han är borta. 

3. Då personen i fråga sedan är frånvarande delas arbetet upp bland de resterande i 
gruppen och de ser till att allt som ska göras blir gjort samt att de hinner med 
deras egna arbetsuppgifter.  

                                                 
11 Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse. 
12 Med allokering menas hur tillgångarna fördelas i portföljen. 
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4. Dokumentation fortsätter även i skede tre och det medför att den som varit 
frånvarande enkelt kan få del av det som gjorts och därefter återgå till sina 
vanliga arbetsuppgifter. 

Inskolningsprocessen vid tillskott i kvantgruppen 
David Halef rekryterades till kvantgruppen under uppsatsens gång. Halefs uppgift är att 
stärka gruppens kompetens inom valutahandel och avlasta Magnus som är chef för 
trading. Magnus som är en senior medarbetare innehar titeln Head of Trading . Han har 
en djup förståelse för den finansiella marknaden och alla dess instrument medan Halef 
tidigare varit inriktad mot enbart valutahandel. För att Halef ska kunna avlasta Magnus i 
framtiden, förutsätts att han ska ha samma djupa förståelse för marknaden och 
instrumenten. Detta har gjort Magnus till en självklar mentor för Halef där de jobbar 
bredvid varandra och gör analyser och handlar i olika instrument. Till en början har 
Halef en relativt passiv roll i förhållande till Magnus då det gäller att utföra ordrar men 
får successivt ta mer ansvar desto mer Magnus lär honom. Halef menar att 
kunskapsflödet fungerar mycket bra i förhållande till tidigare positioner inom andra 
företag, mycket tack vare att han har ständig kontakt med sin mentor och arbetar 
bredvid honom. 

Säkerhet kring sårbar information 
Personalavdelningen skyddar LFAB genom att försöka undvika att ha för stort 
nyckelfolksberoende i kvantgruppen, dvs. inte vara för beroende av en individ pga. att 
han har expertiskunskap inom ett område som ingen annan i gruppen kan ersätta. Enligt 
Sande har personalavdelningen utvecklat ett poängsystem där varje position inom 
LFAB har definierat vilka kunskaper som krävs. De mäts sedan årligen efter en 
femgradig skala och detta medför att varje avdelningschef har en god överblick på 
kunskapen i hans grupp och kan på så sätt säkerställa att de inte har för stort 
nyckelfolksberoende.  

Enligt Sande övervakar Compliance kvantgruppens arbete för att se till att de följer de 
riktlinjer och bestämmelser som kommer från de tre juridiska bolagen vars portföljer 
förvaltas av kvantgruppen. De ser inte till att de räknar rätt utan tittar istället på att det 
görs rätt saker och i de fall något avviker förmedlar Compliance det till kvantgruppen så 
det kan rättas till. 

LFAB håller en hög IT-säkerhet för att skydda känslig information, men har inget direkt 
skydd ifall en medarbetare byter firma. Dock menar Dudziuk att lojalitetsplikt råder 
inom gruppen och att man inte skulle avslöja något kritiskt om LFAB för en ny 
arbetsgivare. Dudziuk påpekar även att det är en moralfråga om man tar med modeller 
till konkurrenter, dock har han svårt att tro att detta skulle inträffa på 
kapitalförvaltningen hos ett försäkringsbolag. Här kan också nämnas Lag (1990:409)om 
skydd för företagshemligheter13 som enlig Sande skyddar företaget vid den typen av 
situationer.  
  

                                                 
13 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, 1§ Med företagshemlighet avses i denna lag sådan 
information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller 
hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Med information 
förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och 
andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om 
det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. (Regeringskansliet, 2011) 

10 

 



 

Dokumentation av arbete 
Kvantgruppen hos LFAB arbetar mestadels med textdokument och programmering 
vilket gör dokumentation enkelt. Abida menar att eftersom alla kommenterar sin kod på 
ett konsekvent sätt blir det enkelt att snabbt sätta sig in i någon annans arbete. Allt 
arbete dokumenteras på en internserver och känsliga dokument krypteras. Därför har 
LFAB utvecklat ett verktyg vid namn LF Bas som är ett dokument där bestämmelser 
kring dokumenthantering beskrivs klart och tydligt menar Sande. Dudziuk beskrev ett 
exempel på hur detta har fungerat i praktiken då en kvantanalytiker lämnat företaget: 

• En tidigare kvantanalytiker som arbetat fem år hos LFAB uppgav att han skulle 
lämna tjänsten för att börja jobba som riskkonsult hos en annan firma i 
branschen. Dudziuk kom då in i företaget för att ersätta honom och tack vare att 
allt arbete var strukturerat och dokumenterat kunde Dudziuk snabbt sätta sig in i 
det nya jobbet. Vissa saker var ovant för Dudziuk eftersom han vid denna 
tidpunkt inte hade samma kompetens och erfarenhet som den tidigare 
medarbetaren men det berodde inte på dokumentationen utan snarare på bristen 
av erfarenhet, förmodligen i form av tyst kunskap.  

4.2 Innovation i kvantgruppen hos LFAB 
Det sker i dagsläget inte något officiellt innovationsarbete inom kvantgruppen. Den 
form av innovationsarbete som finns är antingen spontant eller vanligast via träffar med 
dem största investmentbankerna, betecknat IB resten av uppsatsen, från London. LFAB 
arbetar med IB i London för att de är världsledande inom finansbranschen och har 
betydligt mer resurser än Svenska aktörer. 

Köp av modeller och idéer 
Det sker ofta att IB från London väljer att träffa kvantgruppen hos LFAB för att sälja in 
olika idéer och modeller. Mötet går ut på att en IB presenterar en idé/modell för 
kvantgruppen med hjälp av en säljare och någon från sin Research and Development-
avdelning. 

I fall IB presenterar en idé eller modell som kvantgruppen anser är av intresse går man 
vidare och köper idén för att börja arbeta tillsammans med IB med implementering eller 
om man anser att det är bättre att göra allt själva gör man det, enligt Dudziuk. Vid den 
här typen av förhandlingar sitter det alltid med en bolagsjurist berättar Sande. Hon 
menar att det är av yttersta vikt då det inte får råda några tveksamheter runt vilka 
rättigheter LFAB har över idén eller modellen. Målet med handeln tillsammans med IB 
är att bygga långsiktiga relationer och ha möjligheten att utnyttja IB:s kunskap och 
analyser även i framtiden, menar Abida.  

Implementering av nya modeller och idéer 
När nya lösningar, metoder eller strategier ska implementeras så krävs det att de går 
igenom en del steg i företagets hierarki. I kvantgruppen är det som tidigare nämnt Per 
Appelgren som är CIO och han har därmed ansvar för de beslut som tas i kvantgruppen. 
När en ny metod eller strategi ska implementeras är det däremot ibland så att 
beslutsfattandet går över Appelgren.  I de fallen måste idén presenteras och få 
godkännande av styrelsen innan den kan implementeras. 

Då det bestämts att en ny idé ska implementeras har gruppen en strategi som Dudziuk 
förklarar i fem steg, 
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1. De sätter upp ett möte och diskuterar den nya metoden eller idén så att alla är 
med på ett gemensamt syfte och mål. Om nödvändigt säkerställs även att 
projektet godkänns från styrelsen. 

2. Projektet delas upp så att var och en i gruppen har ett område att jobba med. 
3. Under projektets gång så diskuterar de och hjälper varandra för att uppnå de 

resultat och mål som satts upp. Det medför att de i stort sett alltid jobbar som ett 
team, men med separata ansvarsområden, för att inte några delar ska falla mellan 
stolarna. 

4. När en metod eller idé är färdig att bli implementerad testas den mot historiska 
utfall för att undersöka hur det hade gått om metoden eller idén använts tidigare. 

5. När projektet är färdigt och målen för historiska data är uppnådda presenteras 
allt för de resterande på kapitalförvaltningsavdelningen. Allt arbete 
dokumenteras och det säkerställs att inga okända risker är tagna för framtiden. 

Tidigare innovation 
Under intervjun gick Dudziuk igenom ett exempel på en tidigare innovation inom 
kvantgruppen. Det var en idé om att handla valuta i utvecklingsländer och korta14 den 
mot dollar och pund. När den idén redovisades för de andra i kvantgruppen kom de först 
fram till en strategi. När en strategi var framtagen levererades den till ett styrelsemöte 
där den blev godkänd. Kort därpå började idén att implementeras och när Dudziuk nu 
ser tillbaka på det kan han nöjd säga att det var ett bra projekt med fina resultat.  

Innovation i framtiden 
När intervjun skedde med Dudziuk hade Halef och Abida inte hunnit börja sin 
anställning i kvantgruppen och Dudziuk berättade att det faktum att kvantgruppen består 
av endast fyra personer inte är något problem. I alla fall inte för de vardagliga 
arbetsuppgifterna. Däremot anser Dudziuk att det inte alltid finns tid över för reflektion 
kring arbetet. Dudziuk tog upp ett exempel under intervjun där han pratade om Googles 
anställningsavtal.  

• Hos Google ges de anställda 20 % av sin arbetstid till valfritt arbete. De får göra 
vad de vill för att komma på och utveckla nya idéer. 

Dudziuk menar att innovativa idéer har större påverkan i ett företag som Google 
eftersom deras image är att ligga främst i utvecklingen och det skiljer dem därför mot 
LFAB.   

                                                 
14 Korta eller ”go short” vanligare använt. Betyder att man satsar på att den underliggande tillgången ska 
minska i värde.  
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5 Diskussion 
5.1 Hur fungerar kunskapshanteringen inom kvantgruppen hos LFAB? 
Kunskapshanteringen inom kvantgruppen består av två större delar. Dels den muntliga 
kommunikationen som sker ständigt och dels den dokumenterade kunskapen som utgör 
den mer detaljerade kunskapen. 

Intervjurespondenterna och Nonaka tänker på samma sätt kring den explicita kunskapen 
och framhäver de olika möjligheterna som det medför när de kan berätta hur de tänker 
för varandra. När det kommer till den tysta kunskapen blir det snabbt svårare att 
förklara kunskap. Då är det enklare att gå igenom ett dokument som gjort liknande typ 
av beräkning och från det få en uppfattning om tankegång och lösning på ett liknande 
sett som Nonakas exempel av internalisering.  

Det tydliga i den här uppsatsen har blivit att dokumentationen är viktig för det dagliga 
arbetet och centralt för kvantgruppen när det kommer till kunskapshantering. Att de 
dokumenterar sitt arbete leder självklart inte till direkt kunskapsutbyte. Enligt Burstein 
måste dokumentationen tas in av någon annan också för att det ska bli kunskap, 
exempelvis genom internalisering. Tack vare att dokumenten är fria och tillgängliga för 
samtliga i gruppen blir det lättare för kunskapen att föras vidare. En kvantanalytiker kan 
vid behov enkelt finna hjälp då han stöter på problem. 

Det är mer likheter mellan intervjurespondenterna och Nonaka än bara internalisering. 
Halef uttrycker exempelvis att han uppskattar socialisering som kunskapsöverföring 
med Magnus. Genom att ha Magnus som mentor får han följa hans dagliga arbete och 
lära sig den tysta kunskapen, vilken hade varit krångligare att föra vidare med 
dokumentering som Vătuiu antyder. 

5.2 Hur fungerar innovationsarbetet inom kvantgruppen hos LFAB? 
LFAB är som Looy beskriver det ett utnyttjande företag i den meningen att de själva 
inte satsar på innovation. Den innovation som sker köper de in från IB i London. Looy 
menar även att utnyttjande företag fokuserar mer på det dagliga arbetet vilket vi tydligt 
kunde observera hos kvantgruppen.  

Basadur menar att innovativa idéer behöver färdas genom företags hierarki på rätt sätt 
och genom rätt personer. Detta observerar vi tydligt då kvantgruppen valde att införa en 
idé om valutahandel mellan utvecklingsländers valutor mot euro och dollar. Däremot 
ställer vi oss tveksamma till att effektivitet, som enligt Basadur, skulle vara viktigast för 
ett utnyttjande företag, inte nödvändigtvis stämmer hos LFAB. Vår förståelse är att 
kvantgruppen värdesätter struktur och perfektion framför att utföra en uppgift så snabbt 
som möjligt. Dock är effektivitet något vi anser alla företag stävar efter och även LFAB.  

Vår förståelse likt Dudziuk är att det i framtiden kommer ges mer utrymme för 
innovation. Detta grundas i att Abida och Halef tillförts gruppen vilket kan öka 
reflektionen kring arbetet som i sin tur kan leda till förbättringar och nya idéer. Vi anser 
att individer behöver stimuleras genom att få möjlighet att komma med nya idéer och 
förhoppningsvis leder det till att kvantgruppen utvecklas. 
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6 Slutsats 
Kunskapshantering 
Det är tydligt att kvantgruppen föredrar den muntliga kommunikationen före den 
skriftliga dokumentationen när det handlar om kunskapshantering. Kunskapsöverföring 
i socialiseringsform kan därför uttryckas som det vanligaste och mest uppskattade 
kunskapsöverföringsformen. Med hänsyn till kvantgruppens arbete med mycket 
programmering är dokumentation av arbetet samtidigt naturligt och det har medfört att 
internalisering är den näst vanligaste formen av kunskapsöverföring. De utgör därmed 
kunskapshanteringen. 

Innovation 
Eftersom LFAB är ett utnyttjande företag är innovation ett område som kvantgruppen 
hos LFAB inte fokuserar på. Det är synd för kvantgruppens egen utvecklings skull 
eftersom det blir en brist i stimulans för kvantanalytikerna. Uppfattningen är däremot att 
de har ett arbetssätt och långa relationer tillsammans med IB från London där 
innovation sker. Även om LFAB har kostnader för de köp de gör av IB är vår förståelse 
att de kostnaderna är mindre än att satsa på innovation på egen hand.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor med Mieszko Dudziuk 
Kvantgruppen hos LF? 

1) Hur stor är kvantgruppen? 
2) Vilka olika roller på kvantanalytiker finns det hos LF? 
3) Jobbar man självständigt? utveckla nytt? bara uppdrag? till kund? företag? 
4) Hur länge jobbar man med en projekt i snitt? 
5) Tid tills en modell implementeras? 
6) Hur påverkas ni av konjunkturer? Högre/Lägre omsättning av personal? 
7) Hur påverkas ni av katastrofer? Tsunamin i Japan, PIIGS länderna? 

Vulkanutbrottet på Island förra året? 
8) Följdfrågor! 

Kunskapshantering 
9) Kunskapsflödet mellan olika kvantanalytiker? Bevara kunskapen? 
10) Kunskapsflödet mellan projekt? Hur bevaras projekten? Lätta att använda om 

någon slutar? 
11) Om en medarbetare slutar, hur hans arbete och kunskap arkiverats? (Annorlunda 

i projekt?) 
12) Kunskapsflödet från att ett behov upptäcks till att en kvantanalytiker får 

uppgiften tills han har löst den? Säkerhet på flödet? Känslig info? 
13) Känsliga proj? Hur behandlas? Hur skyddas? 
14) Hur bevaras kunskapen inom företaget? vilka metoder används för att skydda 

den? känslig info? konsekvenser om den sprids? 
15) Följdfrågor! 

Innovation 
16) Hur anser du att innovationen är inom LF? 
17) Vad gör ni för att öka er innovation/utveckling? 
18) Samarbete med andra företag? 
19) Utbyta med info, kunskap i kvantgruppen? 
20) Hur fungerar innovationen i praktiken? 
21) Tar ni er tid för innovation eller sker det slumpmässigt? 
22) Följdfrågor!  

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor med Louise Sande 
Bakgrund 

1) Berätta gärna lite kort om din väg till Länsförsäkringar. Utbildning? 
2) Har du alltid jobbat på Compliance? Hur länge? 
3) Hur ser ditt dagliga arbete ut? 
4) Följdfrågor! 

Kvantgruppen (Kapitalförvaltningen) hos LF? 
5) Vilken är din uppfattning om strukturen på Kapitalförvaltningsavdelningen? 
6) Vilken är din koppling/kopplingar till kvantgruppen? (Per, Magnus, Mieszko, 

räntenisse?) 
7) Hur mycket vet du om deras arbete? 
8) Påverkan i deras arbete? 
9) Från fråga 1) få fram allt som har med hennes kopplingar att göra! 
10) Följdfrågor! 

Kunskapshantering 
11) Hur ser du på kunskapshantering (Knowledge management)? 
12) Vilka erfarenheter av området har du? 
13) Vad vet du om kunskapshanteringen i kvantgruppen? 
14) Om en medarbetare slutar, hur ser du på kunskapshantering vid nyanställning 

samt bortfall? 
15) Hur ser du på säkerheten kring den kunskap som enskilda personer besitter? 
16) Vilka strategier har ni för att skydda samt handskas med information? 
17) Säkerhetsstrategier? Riktlinjer för dokumentering/kunskapsbevarande? 
18) Följdfrågor! 

Innovation 
19) Vilken är din uppfattning om innovationsarbete hos Länsförsäkringar? 
20) Specifikt kring Kapitalförvaltningen? Skillnader mot resten av företaget? 
21) IB försäljning av idéer/innovation vilka regler gäller? 
22) Vilken är compliance del i processen? 
23) Följdfrågor! 

Säkerhet 
24) Vilka lagar gäller för kunskapsbevarande i företaget? 
25) Om en anställd byter arbetsgivare vad finns det för skydd? Konsekvenser om 

känslig information sprids, både för den anställde och för företaget? 
26) Vilka säkerhetsrisker finns kring Kapitalförvaltningen ur Compliance synpunkt? 
27) Skyddar ni er på olika sätt beroende på typ av risk eller finns det strategier för 

hur ni arbetar med riskhantering? 
28) Följdfrågor! 

  

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor med Dadid Halef och Jamal Abida 
Bakgrund 

1) Berätta gärna lite kort om din väg till Länsförsäkringar. Utbildning? 
2) Har du alltid velat jobba som kvantanalytiker? 
3) Hur ser ditt dagliga arbete ut? 
4) Följdfrågor! 

Kunskapshantering 
5) Hur ser du på kunskapshantering (Knowledge Management)? 
6) Vilka erfarenheter av området har du? 
7) Vad vet du om kunskapshanteringen i Länsförsäkringar? 
8) Vad vet du om tyst (tacit) och explicit kunskap? 
9) Hur fungerar kunskapsflödet med Per och Mieszko? Skillander, likheter? 
10) Följdfrågor! 

Inskolningsprocessen 
11) Hur upplever du att kunskapsöverföringen har fungerat från de mer seniora 

kvantarna? 
12) Upplever du att Länsförsäkringar sköter inskolningsprocessen annorlunda mot 

andra tidigare arbetsgivare? 
13) Vilka skillnader och likheter finns det i inlärningsprocessen från tidigare 

arbetsgivare/akademisk utbildning? 
14) Hur upplever ni att kunskapsöverföring av tyst respektive explicit kunskap har 

fungerat? Skillnader, likheter? 
15) Följdfrågor! 

Innovation 
16) Vilken är din uppfattning om innovationsarbete hos Länsförsäkringar? 
17) Vad betyder innovation för dig? 
18) Har Per berättat något om framtida tankar kring innovationsarbete i gruppen? 
19) Vad tycker du om att LFAB köper modeller/idéer från IB i London? 
20) Följdfrågor! 

Anställningsprocessen 
21) Hur har anställningsprocessen gått till? 
22)  På vilket sätt känner du att Länsförsäkringar har mätt och fastställt att du 

besitter den kunskap som positionen efterfrågar? 
23) Följdfrågor! 
24) Har din anställningsprocess sett annorlunda ut mot Jamal/David:s? I så fall 

varför, tror du? 
25) Följdfrågor! 

 
 


	Framsida_klart
	Hur fungerar kunskapshantering och innovation inom kvantgruppen hos Länsförsäkringar AB?
	HENRIK WIKERMAN


	KEX_2011_CW
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsningar

	2 Metod
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Fallstudie

	3 Litteraturstudie
	3.1 Kvantanalytiker
	3.2 Kunskapshantering
	3.3 Innovation

	4 Resultat från fallstudien
	4.1 Kunskapshantering i kvantgruppen hos LFAB
	4.2 Innovation i kvantgruppen hos LFAB

	5 Diskussion
	5.1 Hur fungerar kunskapshanteringen inom kvantgruppen hos LFAB?
	5.2 Hur fungerar innovationsarbetet inom kvantgruppen hos LFAB?

	6 Slutsats
	Referenser
	Bilaga 1 – Intervjufrågor med Mieszko Dudziuk
	Bilaga 2 – Intervjufrågor med Louise Sande
	Bilaga 3 – Intervjufrågor med Dadid Halef och Jamal Abida


