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Förord
Inspiration för min uppsats var Damodarans bok ”The dark side of valuation”. Eftersom jag själv
har jobbat inom risk managementområdet hos ett stort tjänsteföretag ligger även min egen
erfarenhet och kunskap bakom uppsatsen.
Jag upplever risk management som ett lite mystiskt område samtidigt som det är väldigt praktiskt
använt inom företag. I uppsatsen utgick jag från tre forskningsområden, nämligen risk
mangement, värdering, organisation och organisering, vilket visade sig vara en utmaning. Därför
vill jag tacka mina handledare Britt Aronsson, Björn Ljunggren och Henric Gyllberg för deras
engagemang och stöd under arbetets gång. Jag vill tacka alla respondenter för värdefull
information.
Karlskrona, 2012
Nijole Almlöf
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ABSTRACT
Title:
Relationship between risk management and valuation
Author: Nijole Almlöf
Supervisors: Henric Gyllberg/Britt Aronsson and Björn Ljunggren
Department:
School of Management, Blekinge Institute of Technology
Purpose:
Identify the relationship between risk management and valuation.
Method:
Analysis of theory resulted in the identification of factors, measurements and indicators that
describe the valuation, risk management and their relationships. A survey study and content
analysis was carried out. Qualitative methods were used in data processing and analysis.
Results and conclusions:
Research of risk management and valuation should be done not only by the related research
areas, but also from an organizational theory perspective. Mintzberg's theory of organization is
suitable to apply to investigations by both the risk management and valuation. This provides a
better understanding of these phenomena and explanation of how they work and can be predicted
in the enterprise environment.
Companies, regardless of size and type, can control the type of risk management and valuation
situation: Small companies can choose between adhocracy or more coordinated risk management,
large companies can focus either on having a risk management with strong management and
techno structure or have risk management, integrated into the existing organization. At
organization of the work with valuation should companies and its management become aware of
the problem of knowledge growth opportunities and the balance between flexibility needs and
formalize requirements. The following risk management and valuation situations support and
develop each other:
x Venture capital companies that have standardized risk management process improves flexible
valuation situation. This type of risk management is increasing awareness of risk and its
management, which in turn increases the opportunities for better use of assessment tools for
evaluation. Coordinated risk management activities also means that there are requiring an a
certain formalization of valuation work. It creates a positive trend as knowledge of emerging
risks in the valuation more formalized and maintained, which in turn leads to better risk
management - coordination of risk management of private equity firms.
x Formalized valuation situation of banks means that knowledge of external, new risks and
valuation tools standardized. Any new information on emerging risks and new valuation tools
are received by the risk management organization that can improve coordination of risk
management processes, reporting, and add knowledge about risks in the organization. This
raises the level of risk management throughout the company. Furthermore, the integrated risk
management in the existing organization of the situation that best affect the valuation.
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Standardization of risk management processes, and knowledge sharing is supported in various
risk management issues for the entire organization, including valuation work. A more
integrated risk management organization means less monitoring and control is an essential
requirement for professional valuation work.
Keywords:
Risk Management (RM), valuation, risk, uncertainty
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SAMMANFATTNING
Titel: Samband mellan risk management och värdering
Författare: Nijole Almlöf
Handledare: Henric Gyllberg/Britt Aronsson och Björn Ljunggren
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola
Syfte:
Identifiera samband mellan risk management och värdering.
Metod:
Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av
teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som
beskriver värdering, risk management och samband. En surveystudie och innehållsanalys
genomfördes. Kvalitativ metod användes vid databearbetning och analys.
Resultat och slutsatser:
Forskning av risk management respektive värdering bör ske inte enbart utifrån de tillhörande
ämnena utan även från ett organisationsteoriperspektiv. Mintzbergs organisationsteori är lämplig
att applicera på undersökningar både av risk management och värdering. Det ger bättre förståelse
av dessa fenomen och förklaring hur de fungerar och kan förutsägas i företagsmiljön.
Undersökningen visar att bolagen, oavsett storlek och typ, kan styra val av risk managementtyp
och värderingsituation: Små bolag kan välja mellan självstyrande eller mer samordnad
riskhantering, stora bolag därmed kan inrikta sig antingen mot att bygga en risk management med
stark lednings & teknostruktur eller ha risk management, integrerad i befintlig organisation.
Bolagen och dess ledning borde bli uppmärksamma på problematiken kring
kunskapsökningsmöjligheter och balansen mellan flexibilitetsbehov och formaliseringskrav vid
organisering av arbete med värderingar.
Följande risk management och värderingssituationer stödjer och utvecklar varandra:
x Riskkapitalbolagen som har standardiserade riskhanteringsprocesser förbättrar den flexibla
värderingssituationen. Samordnad riskstyrning ökar kunskapen om risker och dess hantering
som i sin tur ökar möjligheterna till bättre användning av värderingsverktygen vid
värderingar. Samordnade riskhanteringsaktiviteter innebär även att det ställs krav på en viss
formalisering av värderingsarbetet. Det skapas en positiv trend då kunskap om nya risker vid
värderingar mer formaliseras och bevaras som i sin tur leder till en bättre riskstyrning –
koordinering av risk management hos riskkapitalbolag.
x Den formaliserade värderingsarbetessituationen hos bankerna innebär att kunskap om
omvärld, nya risker och värderingsverktyg standardiseras. Varje ny information om nya
risker och nya värderingsverktyg tas emot av risk management organisationen som i sin tur
kan förbättra koordinering av riskhanteringsprocesser, rapportering samt föra kunskap om
risker vidare i organisationen. På så sätt höjs risk managementnivån i hela bolaget. Vidare är
standardiserad och integrerad risk management i befintlig organisation den situation som bäst
påverkar värderingen. Standardisering av risk managementprocesser, resultat och kunskap
innebär stöd i olika risk managementfrågor för hela organisationen, inkluderat
värderingsarbete. En mer integrerad risk management organisationsform innebär mindre
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övervakning och kontroll som är en viktig förutsättning för professionellt värderingsarbetet.
Följande forskningsområden identifierades:
Osäkerhetshantering. Undersökning av de nya risk managementtendenserna bl.a. utökad risk
management roll inom investering/värderingsteorin. Balansering av flexibilitetsbehov och
kontroll- och formaliserings krav. Nyttomätning gällande värdering och risk management samt
forskning av risk managementeffekt – nytta och kostnader.
Nyckelord:
Risk management (RM), värdering samband, risk, osäkerhet, osäkerhetshantering
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1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
Enligt makroekonomisk teori är finansiella kriser principiellt oundvikliga i finansiella system
som är baserade på öppenhet och konkurrens och som är dynamiska och tillåter risktagande
(Fregert & Jonung, 2005). Historiskt talar man om företagskonglomerats uppgång och fall på
1970-talet, ”hostile takeovers” (fientliga uppköp) i USA på 1980-talet, kollapsen i Japans
ekonomi på 1990-talet, den sydostasiatiska krisen 1998, IT-bubblan som sprack i början av 2000
och den ekonomiska krisen 2007 – 2009. Enligt Koller m.fl. (2010) har under de senaste 30 åren
världen haft minst sex finansiella kriser som till stor del uppstått på grund av att företagen och
bankerna finansierat tillgångar som inte kan säljas lätt och bytas mot pengar utan att skapa en
förlust med kortfristiga skulder. Dessa finansiella kriser påverkar inte bara själva bankernas
ekonomiska resultat, dess verksamhet och externa intressenter utan har även långtgående effekter
på den reala ekonomin, det vill säga på produktion och sysselsättning (Fregert & Jonung, 2005).
Sverige har också drabbats av olika finanskriser. Carnegie Investment Bank nedskrivningar var
relaterade till osäkra krediter år 2008. År 2010 dök HQ-bankskandalen upp där deras
tradingportfölj var kraftig övervärderad och bankens resultat var flera miljarder högre än vad en
korrekt värdering visade. En av de stora bristerna inom bolaget var bankens dåliga rutiner för
intern kontroll och riskhantering (Almgren & Bursell, 2010). Problematiken är återkommande
och jag anser att forskningen kring risk management och värdering är aktuell och relevant.
Dessa två fenomen fungerar som en del av verksamheten hos olika typer av företag men kanske
är det mest tydligt hos bolag med investmentverksamhet. Dessa bolag tillhör tjänsteföretag som
levererar olika finansiella tjänster. Jag kan särskilja två ytterligheter, där det i den ena ingår
riskkapitalbolag och i den andra - banker. Riskkapitalbolag kan beskrivas som små bolag som har
få anställda. Deras omsättning är inte stor och huvudverksamheten innebär investering i företag
som befinner sig i olika skeden. Riskkapitalbolag både finansierar och hjälper olika företag att
driva sin verksamhet (Bodie m.fl., 2009).
Även banker finansierar olika företag och offentlig sektor samt initierar sammanslagningar eller
förvärv av företag (Bodie m.fl., 2009). Till skillnad från riskkapitalbolag är banker bolag med ett
stort antal anställda och de har en stor omsättning. Dessa banker har ett stor utbud av finansiella
instrument och tjänster. De bedriver olika typ av verksamhet, från den traditionella
bankverksamheten till livförsäkring, bolån och fondförvaltning (Svenska bankföreningens
internetsida, http://www.swedishbankers). Pga. av dessa väsentliga skillnader gällande storlek,
omsättning och verksamhetstyp väljer jag att särskilja dessa två grupper redan i empirin.
Min uppsats berör tre forskningsområden – risk management, värdering av investeringar samt
organisation och organisering. Därför vänder sig uppsatsen till de som har kunskap om dessa
områden, både till de som studerar och forskar i aktuella ämnen samt till företagsledningen och
de som jobbar med risk management och olika typer av analys.

1.2 Problemdiskussion och problemformulering
Mintzberg (2009) identifierade fem organisationsformer: enkel struktur, masinbyråkrati,
professionell byråkrati, divisionaliserad form och adhockratin. Jag utgår i uppsatsen från att
riskkapitalbolag, som är små bolag med verksamhet som kräver stor kunskap har adhockrati som
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organisationsform i grunden. Gällande banker, som är stora bolag är det typisk att ha
divisionsstruktur, samtidigt som dessa strukturer kan innehålla flera andra organisationsformer,
till exempel professionell byråkrati som är typisk för finansbolag (Mintzberg, 2009).
Organisationsformer beror bl.a. på koordineringsmekanism och typ av arbetsuppgifter samt så
kallade individuella positioner - parametrar vid design (utformning) av organisationsstruktur,
nämligen arbetsspecialisering och formalisering och kunskapsöverföring. Dessa olika parametrar
innebär att olika verksamhetsdelar i samma företag även kan ha andra organisationsformer som
inte behöver stämma överens med den övergripande formen. Och det betyder inte att det är ett
problem. (Mintzberg, 2009) Men frågan om hur olika organisationsenheter, som har samma
organisationsform eller inte, samverkar med varandra är intressant (se Samband). Både risk
management och värdering fungerar i organisationsmiljön. Därför väljer jag att fokusera på
undersökning av organisering av dessa två fenomen.
Risk management
Gällande risk management finns det olika uppfattningar om fenomenet. Och det är en utmaning i
sig att definiera själva risk management då risk management kan innebära både riskhantering och
/ eller riskstyrning:
Bodie m.fl.(2009) beskriver risk management utifrån riskhanteringsperspektiv, som en process
som omfattar riskidentifiering, riskbedömning, val av riskhanteringsmetoder, genomförande och
granskning/uppföljning. Genomgång av teoretisk referensram visar att under perioden från 50talet – till 80-talet var så kallad traditionell risk management typisk där stort fokus lades på
metodframtagande (Desheng & Olson, 2010).
Avregleringar på finansiella marknader, ökad konkurrens och internationalisering och ett större
utbud av finansiella instrument har inneburit ökning av inte enbart finansiella utan även andra
typer av risker. Bolag med finansiell verksamhet har blivit utsatt för ränterisker, kreditrisker,
likviditetsrisker, juridiska och andra typer av risker. Stort fokus i den nya finansiella
branschmiljön läggs på operativa risker (Doherty, 2000, van Greuning, 2003). Den senaste
perioden har risk management utvecklats till så kallade företagsövergripande risk management
som kännetecknas av bl.a. etableringen av VaR, ERM och som i grunden innebär samordning av
befintliga riskhanteringsaktiviteter i organisationen. På kort tid har de interna kontrollsystemen
vänts ut och in, standardiserats och blivit klassade som risk management. Power (2007). COSO
(1992, 2004), van Greuning (2003) samt Deloittes (2010) undersökningar visar att finansiella
bolag har organisationer med riskhanteringsansvar och olika roller som sträcker sig över den
befintliga organisationen - från styrelsen och VD till andra ledande befattningshavare, ansvariga
för riskhantering och övriga anställda. Det framgår från en undersökning av Deloittes (2010) att
även Chief Risk Officer (“CRO”) blir allt vanligare.
Det innebär att fokus på risk management har förflyttat sig från enskild riskhantering eller
traditionell risk management till företagsövergripande riskstyrning. Därför väljer jag att definiera
risk management i uppsatsen som riskstyrning. För att svara på frågan om vad det är som
påverkar riskstyrning är det relevant att studera skillnader och förändringar mellan traditionell
och företagsövergripande risk management. Den senaste utvecklingen av risk management
handlar om samordning och organisation. Hur härleds risk management till Mintzbergs (2009)
organisationsteori och vilka av dessa faktorer kan beskriva risk management?
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Värdering
Varje ny värdering bedömer framtida händelser och osäkerhet som påverkas av bl.a. otillräckliga
data, oklara marknader och varierande ekonomiska förutsättningar (Carmichael & Balatba, 2008).
Värdering beskrivs som en process som skapar och mäter ett värde (Koller m.fl., 2010). Enligt
French (2005) uppskattar värderingen ett pris. Trots att värdering är en process som leder till ett
investeringsbeslut handlar min uppsats dock inte om själva värdringsprocessen (aktiviteter i
processen) i sig utan om förutsättningar som behövs för att processen skall fungera. Alltså, frågan
som jag ställer är, vilka faktorer som påverkar organisering av värderingsarbetet?
Till att börja med säger Årsredovisningslagen (1995:1554) 14 a § att ”det verkliga värdet skall
bestämmas med hjälp av sådana allmänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder
som ger en rimlig uppskattning av instrumentens marknadsvärde. Lag (2003:774)”
(Årsredovisningslag (1995:1554) 14 a §). Det finns mycket litteratur inom investerings-/finansiell
teori som lägger fokus på beskrivning och forskning av investeringsvärderingsverktyg. Både
Damodaran (2010), Koller m.fl. (2010) och Nilsson m.fl (2002) undersöker olika verktyg som
används vid värderingar: diskonterad kassaflödesmodell (DCF), ”economic profit” modell,
jämförande värdering och reell options modell och WACC-metod samt metoder för riskhantering:
scenarioanalys, beslutsträd och simulering. Det finns studier både i Sverige (Nilsson, 2002),
Tyskland (Dittmann m.fl., 2004) och Storbritannien (Shahed m. fl., 2008) som visar att
diskonterad kassaflödesmodell (DCF) är den dominerande modellen vid investeringsvärderingar
och att de flesta bolag använder flera modeller/metoder för att nå bättre resultat. Stor vikt läggs
även på portföljhantering som är ett verktyg för att hantera företagets finansiella risker. I
finansiell teori utgår optimala portföljmodeller från den klassiska - modern portföljteori (MPT)
(Panagiotis m.fl. (2011).
Samtidigt beskriver Damodaran, (2010), Koller, (2010), Power, (2007), Artemenkov m.fl.,
(2008), Shahed m.fl, (2008) och French, (2005) värdering utifrån individuellt perspektiv. Flera
författare lyfter fram betydelsen av flexibilitet vid arbete med värderingar t.ex. Damodaran,
(2010) och Koller (2010). Enligt Shahed m.fl. (2008) kräver värderingsarbete både kunskap om
analytikernas faktiska användning av värderingsmodeller men även en förståelse för sociala och
ekonomiska situationer och motiv. Hur härleds värdering som fenomen till organisationsteorin?
Beskrivning av risk management och värderingssituationer görs genom att i första skedet
identifiera relevanta faktorer för att sedan ta fram grupper av bolag med liknande egenskaper.
Eftersom riskkapitalbolag och banker har väsentliga skillnader särskiljer jag redan från början
dessa två grupper. Däremot utgår jag från att inom varje bolagsgrupp, riskkapitalbolag och
banker, kan även finnas undergrupper. Hur kan grupper och eventuella undergrupper beskrivas?
Samband
Genomgång av investerings-, finansiella- och risk management teorier visar att både värdering
och risk management hanterar både osäkerhet och risker. Begreppet osäkerhet förekommer oftast
tillsammans med begreppet risk. Osäkerhet existerar när man inte vet vad som kommer att
inträffa i framtiden och risk är osäkerhet som "matters” (Bodie m.fl., 2009). Osäkerhet är något
som inte är känt om resultatet av en satsning vid den tidpunkt då beslutet fattas (French, 2005).
”Risken” innebär ett mått på en förlust, identifierat som ett möjligt utfall för beslutet.
När osäkerheten omvandlas till risk blir det ett föremål för hantering och när osäkerheten är
11
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organiserad, blir det en "risk" som ska hanteras (Power, 2007). Eftersom risk är en följd av
osäkerhet omfattar osäkerhetshantering även riskhantering. Därför ingår i min definition av
begreppet ”osäkerhetshantering” både osäkerhets- och riskhantering.

Osäkerhet

Omvärld/miljö

Osäkerhetshantering

Värdering
Respektive
Risk management

Figur 1. Samband mellan omvärld, osäkerhet
och värdering respektive risk management

Värderings
situation

Risk management
situation

Figur 2. Samband mellan värdering och risk
management

Osäkerhetshantering kan ses som en process där omvärlden påverkar osäkerhet som i sin tur
påverkar värdering respektive risk management (se Figur 1, blå pillar). Dessa två fenomen –
värdering och RM – hanterar i sin tur osäkerhet och risker och på så sätt bemöter och hanterar
omvärlden (se Figur 1, gröna pilar). Eftersom både risk management och värderingssituationer
hanterar osäkerhet och risker, kan det även finnas samband (se Figur 2).
Hur kan osäkerhetshantering bedömas? Miljön, både extern och intern, påverkar
osäkerhetshanteringen. Miljön inom finansbranschen beskrivs som öppen, dynamisk och tillåter
risktagande (Fregert & Jonung, 2005). Gareth,(2007) och (Mintzberg, 1983, refererat i Bakka
m.fl., 2006) särskiljer två omvärldsfaktorer som påverkar osäkerhet:
x Stabilitet-dynamik som betyder om hur snabbt miljön förändras.
x Komplexitet som betyder hur mycket krav som ställs på expertisen.
Enligt dessa författare ökar dynamisk och komplex miljö osäkerheten. Detta innebär att
osäkerhetshantering hos bolag med investeringsverksamhet kan bedömas utifrån hur, eller rättare
sagt, om risk management och värderingssituationer och dess egenskaper kan fånga upp
omvärldsdynamik och komplexitet eller inte.
I sin tur väljer jag att bedöma samband mellan risk management och värdering utifrån hur bra
risk managements- respektive värderingssituationer och dess egenskaper stödjer, förbättrar och
utvecklar varandra i syfte att hantera osäkerhet och risker (se Figur 2). Alltså hur bra en
identifierad risk management situation hos en viss grupp riskkapitalbolag respektive banker
stödjer och utvecklar befintlig värderingssituation och dess egenskaper och tvärtom.
Jag vill betona att i uppsatsen väljer jag att definiera risk management som riskstyrning samt
beskriva värdering som organisering av värderingsarbete. Vidare görs bedömning av risk
managemet respektive värderingssituationer och sambanden mellan dessa situationer utifrån
osäkerhets- och riskhanteringperspektiv. Däremot handlar uppsatsen inte om risk eller risker i sig.
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I min uppsats är ”risk” som en boll, som kan dyka upp och försvinna, kastas från en situation till
en annan. Trots att bollen kan ha olika färg, t.ex. grön (risk vid specifika investeringar) eller röd
(operativ risk som uppstår internt i företaget) är det inte själva bollen men hanteringen av den
som är aktuellt.
Diskussionen ovan leder till huvudfrågeställningen:
x Hur kan risk management- respektive värderingssituationer beskrivas och vilka samband
finns mellan dem.

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att identifiera sambanden mellan risk management och värdering.

1.4 Lista över alla förkortningar inklusive korta förklaringar
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CAPM - Capital asset pricing model - riskhanteringsmetod som beräknar den
diskonterade räntan eller kapitalkostnaden och som används vid beräkning av diskonterat
kassaflöde
CFO - Chief Finance Officer
COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission jobbar med att stödja företag och andra organisationer i värderingen och utvecklingen av
deras interna styr- och kontrollsystem.
CRO - Chief Risk Officer
DCF - Diskonterad kassaflödes modell - är en värderingsmodell som innebär att
tillgångar värderas till deras framtida kassaflöden och är diskonterade ränta
DDM - Divident discount model - är en värderingsmodell som innebär att en aktie har ett
värde som motsvarar nuvärdet av förväntad utdelning.
ERM - Enterprise risk management -systemet kontrollerar och hanterar företagets
övergripande risker. OBS!! Företagsövergripande RM eller ”corporate risk management”
innebär inte enbart ”enterprise-wide” angreppsätt men även ”risk governance”.
RB - Riskkapitalbolag
RM – Risk management - ett eng. begrepp vars betydelse kan variera från riskhantering
till riskstyrning (mer om begreppet i uppsatsen).
o I uppsatsen använder jag ordet ” risk management ” vid beskrivning av
teoretiskreferensram samt hänvisningar till dessa källor vid analys.
o Eftersom risk management är även en av mina undersökningsobjekt, använder jag
i det bemärkelse mer förkortning ”RM”.
RM-organisation vs riskorganisation:
x RM-organisation är författarens konstruktion och det omfattar hela
befintliga organisationen med olika specifika roller gällande riskhantering.
x Banker har interna organisationer som de kallar riskorganisationer. I dessa
organisationer ingår bara de som har ledande eller stödjande funktion
gällande riskhantering.
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VaR - Value at risk - används vid utvärdering av ett företags övergripande risk. Med hjälp
av metoden kan företags- eller portföljsannolikhetsfördelning beräknas och mäta
eventuella totala portföljförluster.

1.5 Uppsatsens disposition
Del 1.2 Problemdiskussion tar fram den grundläggande ramen både för teoridelen (del 2) och den
empiriska undersökningen (se del 3) där både faktorer som karaktäriserar risk management och
värdering samt dess samband och frågeställningar identifieras.
2. Teori

2.2 Risk
management

4. Empiriskt resultat

2.4.1 Val av risk
management
faktorer

4.2 RM

4.4 Taxonomier gällande
RM

2.1. Organisation

2.3 Värderingt

2.4.2 Val av
värderings
faktorer

4.3 Värdering

4.4 Taxonomier
gällande värdering

2.4.3 om
samband

5.1 RM-situationer 5.2 Värderingssituationer

5.3. Samband mellan RM och värdering

5. Analys

Figur 3. Uppsatsens huvuduppbyggnad

Del 2. Teori I del 2.1 görs en genomgång faktorer som påverkar organisationsform enligt
Mintzberg (2009). Vidare ges en beskrivning RM utifrån utvecklingsperspektiv (del 2.2) och av
de aktuella värderingsverktygen (Del 2.3). Analys av teoretiska underlag (del 2.1, 2.2 och 2.3)
leder till operationalisering av faktorer och framtagande av mätningar och indikationer som
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används i en empirisk undersökning i syfte att identifiera värderings respektive RM-situationer
(del 2.4.1 och 2.4.2). Del 2.4.3 förklarar hur den teoretiska underlaget ska användas vid analys av
samband mellan värdering och RM.
Del 3 Metod börjar med att beskriva forskningsstrategier samt operationalisering av mätningar.
Vidare beskriver Metod själva genomförandeprocessen som inkluderar både metod för
datainsamling, bearbetning och analys. Slutligen diskuteras uppsatsens validitet, reliabilitet och
käll- och metodkritik.
Del 4 Empiriskt resultat Del 4.2 RM och del 4.3 Värdering presenterar resultatet av den
empiriska undersökningen per faktor där först beskrivs riskkapitalbolagens (RB), efteråt –
bankernas resultat och slutligen – resultatjämförelse mellan RB och banker där både likheter och
skillnader diskuteras. Del 4 avslutas med beskrivning av taxonomier (se del 4.4), alltså
identifiering av bolag med liknande egenskaper gällande RM och värderingsarbete.
Del 5 Analys är uppdelad i två delar (del 5.1 och 5.2) där den första delen handlar om
riskkapitalbolag och den andra – om banker. Först beskrivs RM och senare värderings situationer
(utifrån taxonomier, som framkommer från del 4.4) från teoretiskt och empiriskt perspektiv,
vidare analyseras och diskuteras sambanden (utifrån ett teoretiskt perspektiv). Del 5 avslutas med
en sammanfattning där fokus läggs på sambandsbeskrivning.
Del 6 Slutsatser presenterar resultatet av hela undersökningsprocessen utifrån ett
helhetsperspektiv och inkluderar både problemformulering, teori, empiri, analyser och tolkningar
samt ger några förslag på vidare forskning.
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2. TEORI
2.1 Organisationsformer
2.1.1 Faktorer som påverkar organisationsform
Enligt Mintzberg (2009) beror organisationsformen bl.a. på koordineringsmekanism och
arbetsuppgifter samt så kallade individuella positioner - parametrar vid design av organisationens
struktur, nämligen arbetsspecialisering och formalisering och kunskapsöverföring (enligt
Mintzberg (2009) - ”training").
x Koordineringsmekanismer
Koordinationsmekanismer visar ansvarsfördelningen och på vilka sätt organisationer samordnar
sitt arbete:
1. Självstyrning innebär ömsesidig anpassning där informell kommunikation används vid
koordinering
2. Direkt tillsyn är när en person koordinerar andras arbete
3. Standardisering av arbetsprocessen betyder att själva arbetets innehåll är specificerat och
att regler och instruktioner används vid specificering av arbete.
4. Standardisering av resultatet innebär att det är specificerat. (Mintzberg (1983), refererat i
Bakka, m. fl., 2006)
5. Standardisering av kunskaper och vetande betyder att det behövs en viss typ av
kunskapsöverföring eller utbildning för att genomföra ett arbete. (Mintzberg, 2009)
Typ av arbetsuppgifter
Det kan särskiljas fem typer av arbetsuppgifter i organisationer:
o Operativ kärna där personalen/anställda jobbar med produktion eller utförande av tjänster.
o Strategisk ledning – organisationsledning t. ex. VD, styrelsens ordförande, områdeschefen,
som har högsta ansvaret
o ”Middle line”:eller mellanchefer som avdelningschefer, kontorschefer. Har huvud ansvar att
samordna produktionen.
o Teknostrukturen där ingår bl.a. controlling, planering, utbildning och liknande (Mintzberg,
2009). Teknostrukturen betyder inte teknisk struktur utan lyfter fram roll av specialisterna
som har speciella kvalifikationer för att bestämma inriktning i de stora organisationerna.
(Bakka, m. fl., 2006).
o Stödfunktionen omfattar PR, juridik, löner, administration/reception och behövs för att stödja
de andra delarna i organisationen (Mintzberg, 2009).
x

Individuella positioner vid utformning av organisationsstruktur:
o Arbetsspecialisering
Arbetet kan vara specialiserat i två dimensioner. Horisontell jobbspecialisering innebär bredden hur många olika uppgifter finns i var och ett jobb och hur breda eller smala är dessa uppgifter.
Vertikal arbetsspecialisering avser djupet som innebär kontroll över arbetet. (Mintzberg, 2009)
I horisontell jobb utvidgning utför anställda en mängd olika uppgifter som är förknippade med
produktion av produkter och tjänster. När ett jobb utvidgas vertikalt, utför den anställde mer
uppgifter och det finns även kontroll över det. Professionella jobb är komplexa och har en hög
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horisontell specialisering, men en låg vertikal specialisering. (Mintzberg (2009)
o Formalisering
Formalisering är organisationens sätt att standardisera sina arbetsprocesser Formalisering kan ske
på tre grundläggande sätt:
 Specifikationerna härleds till själva jobbet, som i arbetsbeskrivningen
 Specifikationerna knutna till arbetet genom arbetsflödet
 Specifikationerna är generellt utformade med hjälp av reglerna, som t.ex. finns i
handböcker
Formalisering leder till vertikal specialisering av arbete och reglerar arbetet på den som utför det.
Organisationer formaliserar arbetet för att minska dess variation, uppnå samordning och i
slutändan kontrollera dem. Organisationer som är beroende av formalisering för att uppnå
koordinering/samordning kallas som byråkratiska. Om arbete är flexibelt, baseras koordinering
(samordning) utifrån ömsesidig anpassning. Organisk struktur innebär att organisationen inte är
standardiserad. Komplexiteten utesluter nära ledarskap och teknokratisk kontroll. (Mintzberg,
2009)
o Kunskapsöverföring
Den tredje aspekten innebär vilka krav ställs på anställdas kunskaper och färdigheter. ”Training”
avser den process genom vilken jobbrelaterade kunskaper och färdigheter lärs ut. När ett jobb
innebär en mängd kunskap och en uppsättning av färdigheter som är komplexa och icke
rationaliserade kallas denna typ av arbete för professionell. Sådan typ av arbete kräver
kontinuerlig ökning av kunskap. (Mintzberg, 2009) Anställdas kunskap och kompetens är i en
tjänsteverksamhet av dominerande betydelse och därför är det viktigt att utveckla företagets
egenskaper som kunskapsproducerande system. När företaget betraktas som ett kunskapssystem
får anställda en avgörande roll för företaget och medarbetarna är tjänsteföretagets viktigaste
resurs, särskild de som kallas kärnmedarbetarna, d.v.s. de som är bärare av de grundläggande
kunskaper som är basen för företagets kompetens. (Olve & Samuelson, 2008)
En attitydmätning visade att riskkapitalbolag har bidragit inte bara med kapital utan också med
kompetens och erfarenhet för dess ägda bolag som tyder att riskkapitalbolagen har generell hög
kunskap (Svenska riskkapitalförening, 2010). Slutligen har större företag större möjligheter för
utveckling eftersom de kan dra nytta av stordriftsfördelar i motsats till små företag som inte har
sådana möjligheter (Donaldson & O'Toole, 2007, Perloff, 2009).

2.1.2 Omvärlds påverkan på organisationsform
Både Gareth (2007) och Mintzberg (1983, refererat i Bakka m.fl., 2006) ser osäkerhet som
konsekvens av omvärldsdynamik och komplexitet.
Till att börja med kan omvärlden beskrivas som stabil eller dynamisk. Omvärldsdynamiken
innebär hur mycket och hur snabbt krafterna kan förändras över tiden i allmän och specifik miljö
och därmed öka osäkerheten i en organisation. Dynamiken visar i vilken utsträckning
organisationens omvärld är präglad av osäkerhet. (Mintzberg, 1983, refererat i m.fl., 2006) Om
en miljö är instabil och dynamisk kan inte organisationen förutsäga hur dessa krafter kan
förändras. (Gareth, 2007). Alltså innebär en dynamisk omvärld att organisationens arbete präglas
av osäkerhet och är svår att förutse (Mintzberg, 1983, refererat i Bakka m.fl., 2006).
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Omvärldskomplexiteten beskrivs som en funktion av styrkan, antal av de specifika och allmänna
krafter (krav) som en organisation måste hantera. Ju fler, och större skillnader mellan dem, desto
mer komplex och osäker är miljön och svårare att förutsäga och kontrollera. (Gareth, 2007)
Komplexitet innebär de krav som ställs på organisationens expertis (Minzberg, 1983, refererat i
Bakka, 2007). När miljön blir mer komplex och mindre stabil ökar nivån på osäkerheten (Gareth,
2007).

2.1.3 Organisationsformer
Mintzberg (2009) identifierade fem organisationsformerna: enkel struktur, masinbyråkrati,
professionell byråkrati, divisionaliserad form och adhockratin. För stora bolag (exempelvis,
banker) är det typisk att ha divisionsstruktur, samtidigt som dessa strukturer kan innehålla flera
andra organisationsformer, till exempel professionell byråkrati som är typisk för finansbolag
(Mintzberg, 2009).
Här följer sammanställning av vilka egenskaper sådana organisationsformer har som adhockratin,
professionella byråkratin och maskinbyråkratin:

Koordinerings
mekanismer

Maskinbyråkrati

Professionell byråkrati

Adhokratin

Standardisering av
arbetsprocessen

Standardisering av färdigheter
och kunskap

Ömsesidig anpassning

Rutiner, formaliserad
arbete
Finns för att formalisera
arbetet
Top-down

Arbete som kräver kundskap
och individuell autonomi
Liten

Trunkerad

Bottom-up

Blandat

Typ av org. uppgifter:
Operativ kärna
Teknostruktur
Beslutsflöde

Liten

Individuella positioner:
Arbetsspecialisering

Hög horisontell och
vertikal specialisering hög
horisontell specialisering

Högt horisontell specialisering

Högt horisontell
specialisering

Kunskapsöverföring

Little kunskapsöverföring
Inte stor kunskapsbehov

Stort
kunskapsöverförings
behov

Stort
Kunskapsöverförings
behov

Formalisering

Hög formaliserings
nivå
Byråkratiskt

Låg formaliserings
nivå
Byråkratiskt

Låg formaliserings
nivå
Organiskt

Situationsfaktorer:
Omvärld

Simple & stable

Komplex & stabil

Komplex & dynamisk

Makt

Tecknostrukts &
ibland extern kontroll

Professionella utförares kontroll

Ekspert kontroll

Tabell 1. Sammanställning av organisationsformer och dess faktorer (Mintzberg, 2009: 208-209)
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x Adhokratin
Adhokratin kännetecknas med att ha en ömsesidig anpassning som koordineringsmekanism.
Denna organisationsform har en mycket organisk struktur med låg formalisering, hög horisontell
jobb specialisering som kräver formell utbildning. Informations-och beslutsprocesser är flexibla
och informativa. Anställda med hög kunskap (så kallade professionella) har den viktigaste rollen i
företaget. Dock saknar adhokratin standardiserad kompetens hos dessa experter för att uppnå
samordning och koordinering. (Mintzberg, 2009).
Vidare är adhokratins miljön både dynamisk och komplex. Det stämmer överens med den
organiska och decentraliserad organisationsstrukturen. Trots att anställda med speciell kompetens
ofta jobbar själva när de tillämpar sina standardkunskaper och färdigheter, måste de jobba även i
organiska grupper för att skapa ny kunskap och färdigheter. (Mintzberg, 2009)
x Professionell byråkrati
Professionell byråkrati särskiljer sig genom att ha standardisering av kunskap som
koordineringsmekanism, att ha den operativa kärnan som nyckeldel av organisationen samt att
den viktigaste designparametern är utbildning och horisontell jobbspecialisering. Även
professionell byråkrati lyfter fram expertkunskap. (Mintzberg (2009)
Professionell byråkrati fungerar i komplex och stabil miljö. Detta innebär en miljö som är både
komplex nog för att kräva användning av svåra procedurer och som kan lära sig genom olika
kunskapsökningsprogram, men tillräckligt stabila för standardisering av dessa kunskaper.
Slutligen tenderar stora organisationer med professionell byråkrati att vara något mer
formaliserade. (Mintzberg, 2009)
Vidare kan komplexa arbetsprocesser inte formaliseras genom regler och förordningar och
resultat kan inte standardiseras genom planer och kontrollsystem För mycket extern kontroll av
det professionella arbetet leder till centralisering och formalisering av strukturen där professionell
byråkrati ändras till maskinbyråkrati. Teknokratisk kontroll förbättrar inte professionellt typ
arbete. Standardisering av arbetsprocesser och resultat innebär att det komplexa arbetet blir
ineffektiv.( Mintzberg, 2009)
x Maskinbyråkrati
Maskinbyråkrati kännetecknas av att ha standardisering av arbetsprocesser som
koordineringsmekanism samt att teknostruktur har central del i organisationen. De viktigaste
designparametrar är bl.a. formalisering samt vertikal och horisontell arbetsspecialisering.
Maskinbyråkratins kärnverksamhet är högt rationaliserat arbetsflöde med mycket specialiserade,
rutinmässiga arbetsuppgifter där regler genomsyrar hela strukturen. Maskinbyråkratin har en
kontrollmentalitet som genomsyrar organisationen från toppen till botten. Fixeringen vid
kontrollen avspeglar försök att eliminera all möjlig osäkerhet. (Mintzberg, 2009)
Maskinbyråkratin fungerar i miljöer som är enkla och stabila. Mintzberg (2009) lyfter även fram
ett annat villkor som driver organisationen till maskinbyråkrati, nämligen extern kontroll och
ansvar inför allmänheten för sina handlingar där organisationer måste minimera sina risker. Dessa
säkerheters (”safety”) byråkratier formaliserar sina rutiner i stor utsträckning för att säkerställa att
externa krav genomförs. (Mintzberg (2009)
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Slutligen är försöken att balansera flexibilitet med kontroll ett dilemma i organisationer. Den
moderna företagsparadoxen är att den kreativa processen kräver flexibilitet av en liten platt
organisatorisk enhet, medan genomförandeprocessen behöver rutin, en stor och mer hierarkisk
organisatorisk enhet (Donaldson & O’Toole, 2007, Harryson, 2002). Det krävs av stora och
byråkratiska företag att agera som ett litet företag vilket i sin tur innebär att vara flexibel och
anpassningsbar (Donaldson & O’Toole, 2007). Storleken på företaget och dess interna
organisatoriska enheter är en viktig strategisk fråga för att hantera olika krav, oavsett företagets
storlek och andra förutsättningar. (Harryson, 2002)

2.2 Risk management
2.2.1 Risk managementutveckling
Risker existerar ursprungligen endast i termer av kunskap om dem. De kan därmed ändras, bli
förstorade, dramatiserade eller minimerade, och på så sätt är de särskilt öppna för social
definition och konstruktion (Scott & Walsham, 2005).
Begreppet osäkerhet förekommer oftast tillsammans med begreppet risk. Olika teorier och
författare är ganska överens om skillnaden mellan dessa två begrepp: Osäkerhet existerar när man
inte vet vad som kommer att inträffa i framtiden och risk är osäkerhet som "matters” (Bodie m.fl.
2009). Det är något som inte är känt om resultatet av en satsning vid den tidpunkt då beslutet
fattas (French, 2005). ”Risken” innebär ett mått på en förlust, identifierat som ett möjligt utfall
för beslutet. När osäkerheten omvandlas till risk blir det ett föremål för hantering och när
osäkerheten är organiserad, blir det en "risk" som ska hanteras (Power, 2007).
Risk management involverar tre ämnen: matematik, statistik och affärsutveckling. Trots den
uppenbara skillnaden mellan ekonomi och icke-finansiella områdena kan riskanalys förstås som
en överlappning av metoder för beräkning och mätning av risk baserat på statistisk vetenskap.
Det finns olika uppfattningar om risk management som ett forskningsområde, där vissa forskare
beskriver risk management som en enskild teori och forskningsområde och vissa ser risk
management som en del av andra områden. (Power, 2007).
x Traditionell risk management
Under 1960-talet tillhörde riskanalys en enskild disciplin (Power, 2007). Under perioden från 50talet – till 80-talet lades fokus inom RM-området på metodframtagande. Risk
managementutvecklingen inom finansbranschen påbörjades i mitten av 1950- och 60-talet då
modern portfolio teori och CAPM togs fram. Under 70-talet skapades bl. a. flera options
prissättnings modeller. Senare på 80-talet påbörjades utvecklingen av mjukvaror för att använda
dessa metoder (Buehler m. fl., 2008). Traditionell risk management är ett sätt där risker uppfattas
som en enskild händelse, det görs riskidentifiering, bedömning och åtgärder, dock är själva
processen slumpartad, det finns inga ansvariga samt risk management är knuten till en enskild
händelse (Desheng & Olson, 2010). Traditionell risk management lägger fokus på RMmetodanvändning. Risk management beskrivs som en process som omfattar riskidentifiering,
riskbedömning, val av riskhanteringsmetoder, genomförande och granskning/uppföljning (Bodie
m.fl., 2009)
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x Företagsövergripande risk management
Under 1980- och 1990-talet i samband med framväxten av finansiell ekonomi och utvecklingen
av informationsteknologi intensifierades hanteringen av finansiella risker (Power, 2007). Den
senaste perioden har risk management utvecklats till så kallade ”corporate” risk management med
risk styrning och företagsövergripande angrepsätt. Olika juridiska krav ligger bakom så kallade
företagsövergripande risk management (ERM) utvecklingen (Andersson & Frigo, 2009). Detta
bekräftar även Deloittes (2010) undersökning i vilken mer än 80 procent av institutionerna
svarade att de i hög grad har påverkats av regulatoriska förändringar i de länder där de har
verksamhet. Det står i Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 49 b § att revisionsutskottet i publikt
aktiebolag ska ”övervaka bolagets finansiella rapportering” och ”med avseende på den
finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och
riskhantering” Det framgår från Svensk kod för bolagsstyrning att ”styrelsen ska se till att
bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer
för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs”( Kollegiet för svenskbolagsstyrning,
2010:20)
o Risksamordningsbehov. Avregleringar på finansiella marknader, ökad konkurrens och
internationalisering och ett större utbud av finansiella instrument har inneburit ökning av inte
enbart finansiella utan även andra olika typer av risker. (van Greuning, 2003)
Finansbranschen har blivit utsatt för ränterisker, kreditrisker, likviditetsrisker, juridiska och
andra typer av risker. Stort fokus i den nya finansiella branschmiljön läggs på operativa risker
(Doherty, 2000, van Greuning, 2003). Dessa risker uppstår till följd av brister i grundläggande
processer, mänskliga eller systemfel och dessa risker leder i kombination med finansiella
risker till stora konsekvenser (Jorion, 2001, Doherty, 2000, van Greuning, 2003, Power, 2007)
Samtidigt, under mitten av 1990-talet, intensifierades även ryktes eller anseendesrisk
management (Power, 2007). Rykte inkluderar organisationsidentitet, image, kultur och
varumärke (Scott & Walsham, 2005). Det är inte bara marknadsföring och mänskliga resurser
som kan orsaka ryktesrisker utan även problematiken med redovisning av immateriella
tillgångar, alltså värdering av immateriella tillgångar påverkas av dess ”reputation” (Power,
2007). Risksamordning och riskhantering utgår från att när företaget är utsatt för risk, kan det
vara oförmöget att göra optimala investeringsbeslut: om vissa typer av risker, t.ex. finansiella,
påverkar värderingen direkt och andra risktyper - indirekt. Samordning av risker leder till
diversifiering som i sin tur innebär att den totala risken kan vara mindre än summan av dess
delar/separata risker (Doherty, 2000).
o VaR. Som en början av det så kallade företagsövergripande angreppsättet inom risk
management kan etableringen av ”Value at risk” (VaR) ses (Power, 2007). VaR togs fram i
början av 90-alet (Buehler m.fl.(2008). VaR är ett koncept som används vid utvärdering av ett
företags övergripande risk. Med hjälp av metoden kan företags- eller
portföljsannolikhetsfördelning beräknas och mäta eventuella totala portföljförluster (Beneda,
2005, Linsmeier m.f., 1999). VaR innebär standardiserade rutiner (Power, 2007).
o ERM. Företagsövergripande riskhanterings systemet är en vidareutvecklad VaR lösning som
mäter, kontrollerar och hanterar företagets övergripande risker (Jorion, 2001). ERM kan
uppfattas som en modell för omorganisation och samordning av befintliga risk
management/riskhanteringsaktiviteter i organisationen och även som ett program som skapar
nya rationella relationer mellan riskhantering, kontrollaktiviteter, organisatoriska mål och
strategi (Power (2007). The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
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Commission (COSO) jobbar med att stödja företag och andra organisationer i värderingen och
utvecklingen av deras interna styr- och kontrollsystem. COSO-ramverket utvecklades 2001
och enligt den är ERM ” en process som genomförs av en organisations styrelse, ledning och
annan personal, och som genomförs i ett strategiskt sammanhang över hela företaget,
utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och
hantera risker inom ramen för dess riskaptit och ge rimlig försäkran om att organisationens
mål uppnås”(COSO, 2007: 6). Enligt COSO-ramverket innehåller ERM åtta komponenter:
den interna miljön, formulerandet av mål, identifiering av händelser, riskbedömning,
riskåtgärder, kontrollaktiviteter, information och kommunikation och övervakning, inklusive
uppföljning och utvärdering (COSO, 2004). Det framgår från olika vetenskapliga artiklar och
undersökningar att riskhantering liksom värdering måste vara flexibel. Det är inte ovanligt att
ERM främjar ytliga och perfektionistiska formuleringar av riskhantering som kan leda till
förlamning. (Power, 2007) Ett av problemen med ERM är dubbla risk managementaktiviteter
bland funktionerna (Andersson & Frigo, 2009) Hög standardiseringsnivå innebär risk för
dubbla beräkningar eller inga beräkningar (Doherty, 2000) Detta kan t.ex. påverka
organisationens verksamhet negativt. Deloittes (2010) noterar att de största utmaningarna för
bolag att implementera ett effektivt ERM-program, var integration av data inom
verksamheten.
o Intern kontroll. Stora investeringar i risk- och kontrollfunktioner har gjorts under de senaste
åren (Frigo & Andersson, 2009). Under många år har den interna kontrollen inneburit att en
liten grupp specialister var ansvariga och genomförde kontroll och kvalitetssäkring. I slutet av
1980-talet och tidigt 1990-tal strävade redovisningen efter att bredda sin kompetens inom
området intern kontroll och ”Assurance”. På kort tid har de interna kontrollsystemen vänts ut
och in, standardiserats och blivit klassade som risk management. Under 1990-talet kom man
att tänka på intern kontroll i vidaste mening som företagsövergripande riskbaserat synsätt för
att styra och kontrolera. Speciellt ökade internkontrollens roll i samband med Sarbaney
Oxcley Act’s etablering i organisationerna.(Power, 2007) Följande delar enligt COSOramverket beskriver intern kontroll: kontrollmiljön, riskvärdering, kontrollaktiviteter,
information och kommunikation och övervakning inklusive uppföljning och utvärdering
(COSO, 1992). Standardisering på övergripande företagsnivå, innebär t.ex. åtkomst av olika
kontrollsystem i olika delar av företaget som ger stordriftsfördelar (med hänvisning till
Perloff, 2009)

2.2.2 Risk management organisationsstruktur
COSO-ramverket ger en detaljerad beskrivning av risk management och den interna kontrollens
ansvar och roll: styrelsen övervakar och granskar, VD har yttersta ansvaret, andra ledande
befattningshavare och ansvariga för riskhantering – stödjer arbetet, etablerar rutiner,
internrevision – stödjer och utvärderar samt övriga anställda – utför riskhanteringsarbete och tar
ansvar (COSO, 1992, 2004).
Van Greuning (2003) beskriver bankernas ansvarsfördelning av risk management/ riskhantering:
Det yttersta ansvaret för risk management ligger hos styrelsen som fastställer den strategiska
inriktningen. Vidare etablerar ledningen operativa riktlinjer, säkerställer sundheten i en bank och
ser till att banken har tillräcklig intern kontroll. Den interna revisionen utför en oberoende
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bedömning om hur en bank uppfyller kraven för intern kontroll, redovisningsrutiner, och
informationssystem och externa revisorer har en utvärderande roll i den riskbaserade finansiella
informationsprocessen. Huvudansvaret för riskhanteringen är integrerad på alla nivåer i
förvaltningen och bör vara en integrerad del av den operativa verksamheten. (van Greuning,
2003) Det framgår från en undersökning av Deloittes (2010) att 79 % av bolagen inom
finansbranschen har kommit igång med ERM-program och att Chief Risk Officer (“CRO”) blir
allt vanligare: 86 % av dessa bolag hade en CRO eller motsvarande roll, detta har ökat från 73
procent 2008 och 65 procent 2002. Både CRO och ERM rollerna i bolagen fortsätter att öka.
Samtidigt växer även antal tjänstemän som har till uppgift att tillhandahålla den interna
organisationen med regler och normer för att på ett standardiserat sätt hantera osäkerhet i
organisatoriska miljöer. Dessa tjänstemän skapar olika kontrollenheter i organisationen. (Power,
2007) Sammanfattningsvis har noterade bolag inkluderat banker en risk management
organisation som sträcker sig över hela befintliga organisationen.

2.3 Värdering
2.3.1 Värderingsmodeller och dess användning
Varje ny värdering bedömer framtida händelser och osäkerhet beror bl.a. på otillräckliga data,
oklara marknader och varierande ekonomiska förutsättningar (Carmichael & Balatba, 2008).
Avregleringar på finansiella marknader, ökad konkurrens och internationalisering och ett större
utbud av finansiella instrument har inneburit ökning av inte enbart finansiella utan även andra
olika typer av risker. (van Greuning, 2003). Enligt Power (2007) kan osäkerhet aldrig bli perfekt
organiserat, trots att individerna försöker att skapa rutinmässiga processer och formella
mekanismer. Detta kan leda till stelhet vid värderingsarbete.
Vid värderingar används bådevärderings modeller, riskhanteringsmetoder och metoder för
portföljhantering.
x Värderingsmodeller
Investeringsteorier beskriver flera olika typer av värderingsmodeller: diskonterad
kassaflödesmodell (DCF), Divident discount Models (DDM), avkastningsmodell, jämförande
värdering, ”Market-to-book ratio” modell och substansvärdering. Enligt kassaflödesmodellen
(DCF) skapar ett företag sitt värde genom att investera i kapital för att generera framtida
kassaflöden till en avkastning som överstiger deras kostnader för kapital. DCF innebär att
tillgångar värderas till deras framtida kassaflöden och är diskonterade utifrån ränta som
återspeglar dessa kassaflödens risknivå (Damodaran, 2010, Koller m.fl., 2010). Enligt en annan
modell, DDM, har en aktie ett värde som motsvarar nuvärdet av förväntad utdelning. Syftet med
jämförande värdering är att värdera en tillgång baserat på hur liknande tillgångar är utifrån
nuvarande priser på marknaden (Damodaran, 2010). ”Economic-profit” modell visar hur och när
företaget skapar värde och mäter det värde som skapats av företaget under en enda period. Även
denna modell byggs på de diskonterade kassaflödena. (Koller m.fl., 2010) ”Market-to-book ratio”
modelen innebär ett förhållande mellan företagets bokförda värde och företagets marknadsvärde
(Damodaran, 2010).
De studier som beskrivs nedan visar att det är allmän praxis att använda flera modeller då det
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ökar flexibilitet och anpassning vid hantering av risk vid värderingsarbete: Enligt Nilsson m.fl.
(2002) är den dominerande modellen vid investeringsvärderingar i Sverige diskonterad
kassaflödesmodell (DCF) och de flesta investmentbolag använder flera modeller/metoder
samtidigt. Även Linds & Lundins (2008) undersökning av banker och revisionsbyråer vid
företagsvärderingar visade att den vanligaste modellen var DCF tillsammans med jämförande
värdering eller substansvärdering. Dittmanns m.fl. (2004) studie kom fram till att av
riskkapitalbolagen i Tyskland använde de flesta olika företagsvärderingsmetoder (tre olika
metoder i genomsnitt) samt att diskonterad kassaflödesanalys var vanligast. Shahed m.fl. (2008)
genomförde en studie i Storbritannien där de undersökte analytikernas användning av
värderingsmodeller. Det visade sig att det diskonterade kassaflödet (DCF) har blivit betydligt
viktigare/mer signifikant jämfört med deras tidigare undersökningar på grund av flexibiliteten.
Även jämförande värdering hade en stor betydelse vid värderingarna eftersom den kompletterar
DCF-modellen. Dessutom är det fördelaktigt att vid värdering av företag använda både DCF och
ekonomiska vinstmodellen eftersom båda tar fram samma resultat, men har kompletterande
perspektiv. (Shahed m.fl., 2008, Koller m.fl., 2010) Däremot menar Artemenkov m.fl.(2008) att
det är en myt att ju mer kvantitativ en modell är, desto bättre är värderingen och att enklare
värderingsmodeller är mycket bättre än komplexa. Det finns även allmän praxis, den Europeiska
Riskkapitalföreningens (EVCA) rekommendationer gällande investeringsvärderingar,
International private equity and venture capital valuation guidelines (2009) där framgår att
lämplig metod vid varje investering bör övervägas individuellt. Dessa riktlinjer handlar om
användning av olika värderingsmodeller bl.a. DCF och jämförande värdering. (IPEV Board,
2009)

2.3.2 Riskhanteringsmetoder, dess användning och portföljhantering
x Riskhanteringsmetoder
Forskningen om värderingsmodeller i finansbranschen är ojämn och att ett sådant ämne som hur
man bäst kan uppskatta kassaflöden och förena olika versioner av modeller, får inte den
uppmärksamhet som det borde. Däremot är vissa delar av värderingen, såsom riskbedömning,
djupt analyserade. (Artemenkov m.fl., 2008)
Diskonterade kassaflödesmodeller tar hänsyn till olika risker vid värderingar och en viktig
riskhanteringsmetod är CAPM. CAPM-modellen beräknar den diskonterade räntan eller
kapitalkostnaden och fångar både investeringens finansiella risker och marknadsrisker
(Damodaran, 2010). Dittmanns m.fl. (2004) studie visade trots att ett betydande antal
riskkapitalbolag använder diskonterat kassaflöde (DCF), att endast en minoritet beräknar
diskonteringsräntan enligt kapitalkostnadsmetoden. De flesta som använder DCF-modellen utgår
från subjektiva bedömningar. Studien visade även att företag som använder DCF når bättre
resultat än de företag som inte använder DCF alls eller använder den med betydande subjektiva
bedömningar, särskilt gällande diskonteringsränta (Dittmanns m.fl. 2004).
En modell som ofta förekommer i vetenskapliga artiklar gällande värdering är den reala
optionsmodellen. Den ger möjlighet att använda investeringar eller att vänta, expandera en
investering eller avstå från en investering om projektet inte leder till positiva värden.(Damodaran,
2010). Reala optioner ökar ledningens flexibilitet (Shu-Hsien & Shiu-Hwei, 2010). Trots att reell
options modell är teoretiskt överlägsen andra metoder vid värdering, passar inte metoden i alla
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fall. T.ex. är reeloptions strategin speciellt lämpad till beslut om råvarupriser, affärssystem och
investeringar i anläggningar men beslutsträd är bäst tillvägagångssätt i samband med tekniska
risker (Koller m.fl., 2010).
Vid värderingar används även ”probalistic valuation” metoder som har till syfte att bedöma och
få mer tillförlitligt underlag för beslutstagande (Damodaran, 2010):
o Beslutsträd (”decision tree”) betyder att det skapas investeringsbeslutsträd utifrån riskfaser
samt att det sker beräkning av varje utfall utifrån sannolikheten
o Scenarioanalys innebär att värdet uppskattas enligt ett litet antal olika scenarier. I
scenarioanalys räknar vi förväntade kassaflöden och tillgångens värde under olika scenarier
o Vid simulering fördelas värdena för varje parameter i värderingen (tillväxt, marknadsandel,
rörelsemarginal, beta) som används i varje simulering och på så sätt skapas en unik
uppsättning av kassaflöden och värden. (Damodaran, 2010)
o Känslighetsanalys undersöker en variabel i taget och utvärderar effekten på
investeringsvärdet (Clark m.fl. 2010). Den kan hjälpa till att förmedla en uppfattning om
risker (Andersson m.fl., 2001).
Metoderna skiljer sig åt i sin förmåga att fånga risker, enkelhet i implementeringen, enkelhet vid
förklaringen till ledande befattningshavare, flexibilitet i att analysera effekterna.
Valet av metod beror på prioriteringar vid riskhanteringen (Linsmeier m.fl. 1999). Finansiella
riskhanteringsmetoder kan även vara en källa till risk och kan vara självförgörande när alla
marknadsaktörer använder mer eller mindre samma medel. I en kris av likviditet tenderar alla att
reagera på samma sätt (sälja), som tillsammans förvärrar krisen. (Power, 2007)
x Portföljhantering
I finansiell teori läggs stor vikt på portföljhantering - ett verktyg för att hantera företagets
finansiella risker. I finansiell teori om optimala portföljer utgår modellen från den klassiska modern portföljteori (MPT) (Panagiotis m.fl., 2011). Det innebär att ett portföljvärde beräknas för
att få den högst förväntade avkastningen på en given risknivå, eller på den lägsta risken för en
viss nivå av förväntad avkastning (Panagiotis m. fl, 2011, Resnik, 2010). Portföljhantering
innebär en utvärdering och avvägningar mellan nytta och kostnader för att minska riskerna och
hitta ett optimalt handlingssätt. Portföljteori kan även definieras som en kvantitativ analys för
optimalt risk management. (Bodie m.fl., 2008). Detta tyder på att portföljhantering är en del av
riskhantering på en företagsövergripande nivå.
Slutligen varnar Artemenkov m.fl. (2008) för okritisk tillämpning av de metoder som baseras på
antaganden om "effektiva" finansiella marknader och "rationella" ekonomiska beteenden. Han
hävdar att det bara är en myt att en värdering är ett objektivt sätt att söka efter det "verkliga"
värdet och att alla värderingar är partiska och att den enda frågan är hur mycket och i vilken
riktning.
För att analytiker ska kunna använda värderingsmodeller krävs en förståelse för sociala och
ekonomiska situationer och motiv. Ett viktigt moment vid värderingsarbete är utveckling av dessa
modeller och metoder som i sin tur kräver kunskap. (Shahed m.fl, 2008). Det är bristande
kunskap och dålig eller ofullständig information som ger osäkra resultat (French, 2005). En
attitydmätning visade att riskkapitalbolag har bidragit inte bara med kapital utan också med
kompetens och erfarenhet för dess ägda bolag som tyder att RB har generell hög kunskap
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(Svenska riskkapitalförening, 2010).
Flexibilitet behövs både vid själva värderingen och även vid beslutstagande då flexibilitet avser
möjlighet att reagera och göra ett val som uppstår pga. händelser. Nyttan av flexibilitet är störst
när osäkerheten är hög och ledningen kan reagera på ny information. Om det däremot finns lite
osäkerhet eller sannolikhet för att ny information skall påverka framtida beslut, har flexibilitet ett
måttligt värde/nytta. Dessutom, om ledningen inte kan reagera på förändringsbehov är värdet på
flexibiliteten också lågt. Det är en viktig förutsättning för osäkerhetshantering. (Koller m.fl.,
2010)

2.4 Framtagande av faktorer och mätningar
2.4.1 Val av RM-faktorer. Transformering av RM-teorier till
organisationsteori
Enligt teorier om RM
Risk management

Företagsövergipande RM

Traditionell RM
(Fokus på
riskhanterings metod
utveckling)

Självstyrning

VaR / ERM / Intern
kontrol

standardisering av
arbetsprocesser och
kunskap

Koordinationsmekanism

Ansvarsfö
rdelning

Speci
ali
sering
av
arbet
e

Typ av
organisa
tionens
uppgifter

Organisationsform

Enligt Mitnzberg /org

Figur 4. Transformering av risk management teorier till Mintzbergs (2009) organisationsteori
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Vad innebär traditionell riskmanagement utifrån organisatoriskt perspektiv?

Traditionell RM innebär fokus på utveckling och användning av RM-metoder. Som framgår från
del 2.2 är själva riskhanteringsprocessen slumpartad, det finns inga ansvariga samt risk
management är knuten till en enskild händelse (Desheng & Olson, 2010). Traditionell risk
management innebär att koordination gällande riskhantering antingen finns och är låg eller inte.
Därför anser jag att traditionell riskmanagement kan härleddas till Mintzbergs (2009)
självstyrande koordineringsmekanism.
x

Vad innebär företagsövergripande risk management utifrån ett organisatoriskt
perspektiv?

Det som kännetecknar företagsövergripande risk management är risksamordning på
företagsövergripande nivå. VaR, ERM och intern kontroll (del 2.2.1) innebär standardiserade
rutiner, tydlig formalisering och normalisering (Power, 2007). Dessa samordnande RMaktiviteter innebär att det finns koordineringsmekanismer – standardiserad riskhantering. Det
framkommer från Del 2.2 att både VaR, ERM och intern kontroll består av olika aktiviteter. T.ex.
sådana ERM komponenter som den interna miljön, formulerandet av mål, identifiering av
händelser, riskbedömning, riskåtgärder, kontrollaktiviteter, information och kommunikation och
övervakning, inklusive uppföljning och utvärdering som innebär att både själva processen,
resultat och kunskap om risker och riskhantering kan vara standardiserade enligt Mintzbergs
(2009) koordineringsmekanismer.
Vidare framgår det från bland annat van Greuning (2003) och COSO-ramverket (del 2.2) att stora
bolag har en tydlig ansvarsfördelning gällande riskhantering och att den sträcker sig över hela
organisationen. Denna ansvarsfördelning kan härledas till Mintzbergs (2009) beskrivning av
typer av arbetsuppgifter framförallt en operativ kärna, organisationsledning, teknostrukturen och
stödfunktionen. En sådan ansvarsfördelning visar organisationsstrukturen (Mintzberg, 2009).
Därför är det relevant att undersöka RM-situation utifrån sådana faktorer som beskriver
organisationsform, nämligen typ av arbetsuppgifter som visar organisationsstruktur,
specialisering och koordineringsmekanismer (med hänvisning till Mintzberg (2009). (se del 2.2)
I sin tur kan följande RM-koordineringsmekanismer särskiljas
o Självstyrning som innebär enskilt ansvar för riskhantering, användning av
riskhanteringsmetoder vid arbete med värderingar och arbetet riktar sig mot en
enskild händelse
o Standardisering av arbetsprocesser, resultat och kunskap samt identifiering av
standardiseringsnivå:
 Standardiserad RM innebär att: det finns huvud RM-aktiviteter (utifrån
COSO-ramverk komponent), regler och rutiner
 Hög standardiserat RM handlar om att det finns VaR, ERM (utifrån
COSO-ramverk komponent) och intern kontroll.
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2.4.2 Val av värderingsfaktorer
x Värdering som värderingsverktygssammansättning
Forskningen kring värdering koncentrerar sig kring ramar av finansiella/investeringsteorier där
det finns många genomförda studier om värderingsmodeller, riskhanteringsmetoder och
portföljhantering.
Hur förhåller sig dessa verktyg till varandra? Värderingsmodeller är utgångspunkt för värdering.
Med hjälp av modellerna bedöms framtida händelser och osäkerhetsnivån. Med deras hjälp tas ett
grundpris för investeringsobjekt fram. Vissa mer komplexa värderingsmodeller som DCF
innehåller även riskhanteringsmetoder som exempel CAPM vid beräkning av DCF. Det innebär
att utöver osäkerhet (alltså möjliga risker), tas även hänsyn till identifierade specifika risker.
Utöver identifierat pris genom värderingsmodeller bedömer analytiker även andra risker med
olika riskhanteringsmetoder, t. ex, scenarioanalys och beslutsträd. Dessa riskhanteringsmetoder
bedömer risker utifrån ett större perspektiv. Vid portföljhantering hänsyn även tas till andra
företagsövergripande risker.
Olika studier visar att det används både enkla och komplexa verktygssammansättningar samt att
även portföljhantering är en del av värderingen. Att undersöka verktygssammansättning (typ och
antal) är det typiska sättet att beskriva värdering.
x Värdering som arbete
Genomgång av investeringsteorier (Damodaran, 2010, Koller, 2010, Power, 2007, Artemenkov
m.fl., 2008, Shahed m.fl, 2008 och French, 2005) visar att forskning kring värdering som
fenomen sker utifrån individuellt perspektiv. Därför är det relevant att se på fenomenet även från
Mintzbergs (2009) individuella positioner som används vid design av organisationsstruktur,
nämligen arbetsspecialisering, formalisering och kunskapsöverföring. Det framgår av den
teoretiska referensramen att dessa faktorer kan ha olika egenskaper:
* arbete kan vara horisontell och eller vertikal specialisering
* det finns olika formaliseringsnivåer som kan innebära att det finns byråkratisk eller organisk
struktur i organisationen
*att organisationer kan ha olika kunskapsöverföringsmöjligheter.
Sammanfattningsvis väljer jag följande faktorer och dess mätningar för att identifiera
värderingssituationen
x Värderingsverktygssammansättning som innebär mätning av frekvensen och typ av
värderingsmodeller, riskhanteringmetoder och portföljhanterings
x Formaliseringsnivå mäts genom bedömning av regleringsnivå av själva arbetet och vid
beslutstagande samt genom indikationer på övervakning eller kontroll.
x Kunskapsöverföring innebär identifiering av utvecklingsmöjligheter och
kunskapsökningskällor i organisationen
x Gällande arbetsspecialisering väljer jag att göra en bedömning utifrån verktygs
sammansättnings nivå och formaliseringsnivå (se beskrivningar ovan)
Varje mätning består av en eller flera variabler och eller indikationer. Slutligen ger identifiering
av värderingsarbetets egenskaper möjligheten att även göra en bedömning av lämplig
organisationsform.
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2.4.3 Om samband mellan RM och värdering
Genomgång av teoretisk referensram visar att omvärld eller miljön inom finansbranschen
beskrivs som dynamisk och komplex. Dynamisk och komplex miljö ökar osäkerheten. (Fregert &
Jonung, 2005). Gareth,(2007) och (Mintzberg, 1983, refererat i Bakka m.fl., 2006). Utgångspunkt
för identifiering av sambanden mellan riskmanagement och värdering är identifiering av
värderings respektive RM situationer och dess särskiljande egenskaper (Se val av RM respektive
värderingsfaktorer). Eftersom både risk management och värdering har samma beröringspunkt
nämligen båda hanterar osäkerhet och risker är det relevant att undersöka sambandet mellan dessa
två fenomen utifrån det. Bedömning av hur bra osäkerhet och risker hanteras görs utifrån hur bra
egenskaper som beskriver risk management respektive värdering hanterar omvärldsdynamik och
komplexitet.
Sammanfattningsvis identifieras samband mellan risk management och värdering utifrån följande
steg:
* Utifrån teoretisk referensram identifiera hur egenskaper som beskriver RM respektive
värderingssituationer hanterar osäkerhet och risker som uppstår i dynamisk och komplex miljö.
* Identifiera värderings- respektive RM-situationer och dess egenskaper som stödjer och
utvecklar varandra i syfte att hantera osäkerhet och risk

2.5 Sammanfattning
Eftersom investeringsbolag har verksamhet som är kunskapskrävande är det två
organisationsformer, enligt Mintzbergs (2009) ”Structure of the fives”, som är relevanta vid
undersökningen, nämligen den professionella byråkratin för bankerna och adhokratin för
riskkapitalbolagen. Även maskinbyråkratin är aktuell för undersökningen av bankernas risk
management.
Vid genomgång av teoretisk referensram gällande risk management har jag kommit fram till att
det är relevant att undersöka risk management utifrån riskstyrningsperspektiv. Följande faktorer
är utgångspunkt för identifiering av RM-situationer: organisationsstruktur utifrån typ av
arbetsuppgifter och koordineringsmekanismer. Dessa faktorer kan ge en uppfattning om vilken
organisationsform riskmanagement har i den befintliga organisationen. För att beskriva
organisering av värderingsarbete väljer jag följande faktorer: värderingsverktygssammansättning,
formaliseringsnivån, kunskapsöverföringsmöjligheter och arbetsspecialisering. Även dessa
faktorer kan visa vilken organisationsform som är relevant vid arbete med värderingar..
Sambandet mellan risk management- och värderingssituationer innebär identifiering av hur
egenskaper som särskiljer riskmanagement respektive värderingssituationer stödjer och utvecklar
varandra i syfte att hantera osäkerhet och risk. (se del 2.5)
Slutligen visar mitt val av faktorer och identifiering av samband att jag använder en bred teoretisk
referensram som beskriver RM och värdering (del 2.1, 2.2 och 2.4). Däremot koncentrerar jag
mig på Mintzberg (2009) gällande organisationsteorin. Det är två huvudanledningar till att jag
väljer Mintzberg (2009). För det första är Mintzberg en representant av den modernistiska
organisationsteorin som fokuserar på vertikala indelningar och samordning samt horisontella
differentieringar mellan organisatoriska enheter. (Ott, m.fl., 2011). En sådan typ av
organisationsforskning är relevant för mitt undersökningsobjekt, där värdering kan ses som en del
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av den operativa verksamheten vilket innebär horisontell specialisering och RM är intressant att
se utifrån vertikal indelning. Mintzbergs (2009) ”Structure in fives” kan på ett enkelt sätt förklara
stora processer i organisationer samt tydligöra specifika egenskaper för vissa organisatoriska
enheter, t.ex. det som arbete med riskstyrning och organisering av värderingsarbete.
Transformering av värdering och RM till faktorer som beskriver organisationsform innebär att
jämförbarheten mellan dessa två fenomen ökar.
Vidare är Mintzberg en situationsteoretiker eftersom han lägger stor roll vid hur olika
omvärldsfaktorer påverkar organisationsformer och organisationsproblem (Bakka m.fl., 2006).
Forskaren förklarar sambandet mellan omvärld, osäkerhet och organisation på ett tydligt sätt och
ger ett bra teoretiskt underlag för analysen.
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3. METOD
3.1 Forskningsstrategier
Undersökningens problemformulering har haft avgörande betydelse vid val av forskningsstrategi
dvs. både kvantitativ och kvalitativ inriktning. Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka
samband som finns mellan risk management och värdering vilket innebär att undersökningens
kunskapssyfte är förklarande. Sambandsundersökningarna härleds till kausal forskning:
problemen är strukturerade och huvuduppgiften är att identifiera i vilken omfattning orsakerna
resulterar i effekter. (Ghauri, 2010) Vidare var grunden vid val av värderings respektive risk
managements faktorer inte enbart teoretisk referensram som beskriver värdering respektive RM
utan även Mintzbergs beprövade organisationsteori. Dessutom drogs många slutsatser utifrån
generella principer. Däremot har jag inte kunnat hitta liknande forskningsstudier i sin helhet
vilket har gjort att min egen uppfattning och arbetserfarenhet bland annat inom risk
managementområdet även haft stor betydelse i forskningsprocessen. Under den empiriska
undersökningen upptäcktes behov av att komplettera teorin gällande risk management. Detta
tyder på att en deduktiv ansats var det dominerande tillvägagångssättet under själva
undersökningsprocessen men att även en induktiv ansats förekom.
Valet av metod avgörs utifrån kunskapssyftet med undersökningen och undersökningsämnet
(Andersen, 2008). Eftersom syftet var förklarande lades huvudfokus i början av undersökningen
på en kvantitativ metod och insamling av kvantitativa data via en survey studie. På grund av att
svarsfrekvensen på enkätundersökningen var låg, ändrades tillvägagångssättet och större fokus
lades på kvalitativ metod vid den vidare datainsamlingen, innehållsanalysen, bearbetningen och
analysen. Detta innebär att båda metoderna kombinerades under undersökningsprocessen.
Verkligheten uppfattades både objektiv, då uppsatsen byggdes på fakta, och subjektiv, speciellt på
grund av kvalitativ databearbetning och tolkande analys. Detta innebär att den vetenskapliga
ansatsen i uppsatsen utgick från både positivism och konstruktivism.

3.2 Operationalisering och undersökningsgenomförande
Det framgår från del 2.4 att begreppet ”värdering” operationaliserades i fyra faktorer, nämligen
”värderingsverktygets
sammansättning”,
”formalisering”,
”kunskapsöverföring”
och
”arbetsspecialisering”. I sin tur operationaliserades dessa begrepp i flera mätningar och
indikationer. Processen att operationalisera risk management var lik operationalisering av
värdering där bl.a. risk management begreppet bryts ner i två faktorer: koordineringsmekanism
och organisationsform. Båda av dessa begrepp operationaliserades i flera mätningar. Varje
mätning bestod av en eller flera variabler och eller indikationer (se del 2 Teori).
Typen av mätningar berodde både på själva mätningen och datainsamlings typ (se
Undersökningens genomförande). Den dominerande variabeltypen var ordinal variabel, men det
användes även dikotomiska variabler.
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Undersökningens genomförande
Datainsamlingskällorna var följande:
x Primära: en semistrukturerad intervju, respondentsvar via avidentifierad enkätundersökning
x Sekundära: årsredovisningar, information på Svenska riskkapitalföreningen hemsida,
internetsida allabolag.se, Svenska bankföreningens internetsida, tidningsartiklar.
Undersökningen utgick från två metoder - survey och innehållsanalys:
Val av undersökningsenhet. Undersökningsenheten har varit finansiellabolag. Tre målgrupper
har identifierats: investmentbolag, riskkapitalbolag och banker, dvs. totalt 38 bolag som bedriver
finansverksamhet och har värderingsarbete som en del av verksamheten. Huvudinformation om
bolagen hämtades från Svensk Riskkapitalförenings hemsida.
Val av respondenter. Bekvämlighetsmetoden användes vid val av respondenter vid intervjun och
vid svar på enkäten som innebär att det är själva bolaget som avgjorde vem som ska svara.
Undersökningsprocessen skedde i tre steg:
x Först genomfördes en semi-strukturerad telefonintervju med en investeringsansvarig på ett
investmentbolag utifrån enkätfrågor
x Senare genomfördes en surveystudie med hjälp av en enkätundersökning
x Slutligen gjordes en innehållsanalys.
Tidpunkt för insamling av data: Data gällande enkätutskick samlades in under en månad.
Innehållsanalysen utgick från fyra bankers årsredovisningar för 2010.
Enkät/frågeformulär. Enkätfrågorna var slutna, men med möjlighet för kommentar. För
utformning av frågor användes Likertsskala och flera format: numeriskt responsformat, bipolärt
numerisk responsformat, frekvensformat och verbalt format: De flesta svarsalternativ var fyra för
ställningstagande.
Intervju: Syftet med telefonintervjun var att höja validiteten på undersökningsmätningarna och
enkätfrågeformuleringarna. Intervjun var av kvalitativ karaktär och semistrukturerad. Intervjuns
frågor följde enkätmallen och var skickade i förväg. Under intervjun diskuterades både
frågeformuleringar och själva ämnet. Respondenten var investeringsansvarig hos ett
riskkapitalbolag,
Urval 1:
Enkätundersökning: Hela målgruppen (populationen) användes som urval i undersökningen.
Först ringdes respektive bolag upp och senare skickades enkätfrågor via mail och därefter
påminnelse.

Investmentbolag
Banker med investmentverksamhet
Riskkapitalbolag
Totalt

Utskick,
antal
9
7
22
38

Svarsfrekvens
0
1
5+ 1 kommentar
6+ 1 kommentar

Tabell 2. Enkätundersökningens svarsfrekvens

Totalt svarade sex bolag eller 16 % därav fem riskkapitalbolag och en bank. En av anledningarna
för låg svarsfrekvens var att själva enkätutskicket skedde i början av juni– inför semestern och
många hade helt enkelt inte tid att svara, Jag fick även en kommentar från en bank att ”frågor
gällande värderingsarbetet var okomfortabla då det kunde ifrågasätta deras analytikers
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kompetens”.
Urval 2: P.g.a. låg svarsfrekvens valdes en ny urvalsstrategi, nämligen stratifierat urval som
innebär att populationen grupperades i två delar utifrån stratifieringsvariabeln – bolagsstorlek: en
grupp blev småbolag och den andra – mycket stora. Efter detta användes ett oproportionellt urval.
Oproportionellt urval är lämpligt vid gruppering utifrån företagsstorlek (Andersen, 2008).
Gällande gruppen med små bolag användes riskkapitalbolag som svarade på enkäten. För den
andra kategorin blev utgångspunkten en bank som svarade på enkäten. Ytterligare tre banker
valdes utifrån gemensamma egenskaper med banken som svarade på enkäten. Bankens enkätsvar
visade för behov för en mer explorativ undersökning och därför gjordes en innehållsanalys, alltså
granskades koncernårsredovisningarna för år 2010. Både risk management och värdering
återspeglades i dessa dokument och styrkan med en sådan granskning är att den framförallt gav
en helhetsbild av risk management. Det som är gemensamt för dessa grupper är att de bedriver
investeringsvärderingsverksamhet och har risk managementaktiviteter.
Innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär granskning av data som har betydelse
utifrån bestämda kategorier (Bryman & Bell, 2005) Årsredovisningar tillhör den typ av dokument
som kan användas för innehållsanalys. Frågor gällande risk management och värdering
granskades för att ta fram både kvalitativa- och kvantitativa data/variabler som framkom från den
teoretiska analysen (se del 2). Vidare undersöktes även olika tidningsartiklar för att ta fram
kvalitativdata till nyttomätningen. Bankernas koncernredovisningar har hög autencitet, är
trovärdiga och representativa och därför uppfyller krav för innehållsanalysen (Bryman & Bell,
2005).
Bearbetning av data och analys
Bearbetning av enkätsvar: Alla svar sammanställdes. Om något svar var otydligt, stämdes det
av med respondenten. Gällande innehållsanalys, gick jag genom en stor mängd information.
Sedan grupperades de utifrån förutbestämda kvalitativa variabler. För datasammanställning och
bearbetning användes deskriptiv statistikmetod. Eftersom urvalstrategin innehöll gruppering (två
grupper) – där den ena gruppen var småbolag/riskkapitalbolag och det andra stora bolag/banker blev datasammanställningen för respektive grupp (fem riskkapitalbolag respektive fyra banker)
förenklad. Vidare användes frekvenstabeller och jämförelser gjordes.
Utveckling av taxonomier: Utifrån samlad data identifierades karakteristiska drag för kategorier
för värdering respektive RM. Jag valde att inkludera i respektive taxonomier både särskiljande
egenskaper för respektive kategorin och även samma egenskaper i vidare analyssyfte. Vid
identifiering av de nya kategorierna användes inte enbart empiriskt underlag utan även teoretiskt
eftersom det är viktigt att utgå från teoretisk referensram vid kvalitativa grupperingar och
analyser (Andersen (2008). Vid analysen jämfördes olika kategorier med varandra, utifrån
teoretiskt och empiriskt perspektiv (”patern matchning”) vilket är viktigt vid kausala studier (Yin,
2005).

3.3 Validitet och reliabilitet
Externvaliditet. Gällande om huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver
den specifika undersökningskontexten anser jag att då externvaliditeten var hög hade den
teoretiska referensramen stor betydelse vid generalisering av undersökningen, inkluderat
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resultaten. Det är viktigt gällande extern validitet att även se hur organisationer väljs ut för
undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Två grupper, där den ena gruppen representerar
småbolag och den andra – stora - undersöktes. Detta innebär att det saknades en mellangrupp
med mellanstora företag. Detta har till en viss del sänkt validiteten i uppsatsen.
Ekologisk validitet: Ekologisk validitet som kriterium handlar om hur resultatet tillämpas i den
verkliga miljön (Bryman & Bell, 2005). Jag anser att problemformuleringen, det breda
perspektivet, förklarande resultatet som även ger möjligheter att förutse och styra val av RM och
värdering är aktuella för olika typ av bolag och speciellt för bolagsledningarna. Enligt min
uppfattning har min rapport hög ekologisk validitet.
Begreppsvaliditet. Det är hög validitet gällande val av själva faktorerna då flera olika teoretiska
källor användes. Val av operationella mått påverkades både av undersökningsmålsätningen samt
analys av olika teoretiska källor vilket höjde begreppsvaliditeten. Dock fungerade några
operationella mått som indikationer vilket innebär att det skulle behövas utvecklas Detta tyder på
att begreppsvaliditeten var av varierande karaktär i uppsatsen.
Internvaliditet: Med hänvisning till Bryman & Bell (2005), i syfte att få relevans och högre
intern validitet (utesluta missförstånd, feltolkningar, felaktigheter) användes flera variabler och
indikationer för att mäta faktor som beskriver risk management och värdering. Vidare
analyserades en stor mängd kvalitativ data för att mäta värdering och RM vilket kunde innebära
en viss risk för feltolkningar. Detta sänkte den interna validiteten.
Reliabilitet vid datainsamlingen. För att höja reliabilitet gällande enkätsvaren var de
avidentifierade. Eftersom jag har arbetserfarenhet av verksamheten generellt och speciellt risk
management höjde detta reliabiliteten och även internvaliditeten vid granskningen och tolkningen
av årsredovisningarna. Dock har granskningen inneburit en genomgång av en stor mängd
kvalitativ data vilket har kunnat leda till vissa missuppfattningar. För att öka internvaliditeten och
reliabiliteten jämfördes och stämdes enkätundersökningens information av med intervjusvaren
och gällande bankerna – enkätundersökningssvaren med årsredovisningarna.

3.4 Käll- och metodkritik
Som jag skrev innan användes bankernas koncernårsredovisningar för innehållsanalys. Trots att
dessa dokument har hög autencitet, är trovärdiga och representativa och frågor gällande
riskhantering och även värdering är lagreglerade, bestämmer dessa bolag utöver vad lagen kräver
själva innehållet i årsredovisningarna. Det innebär att information kan bli ojämn och reliabiliteten
vid jämförbarhet lägre. Det minskar, förstås, den interna validiteten och reliabiliteten i uppsatsen
(se även Validitet och reliabilitet)
Min undersökning utgår från organisationsperspektiv vilket har inneburit användning av flera
olika typer av variabler, där vissa kunde mätas direkt och vissa bestod av flera steg, och även
indirekta indikationer. Det är på grund av en stor kvalitativ informations/datamängd och olika
typer av mätningar som gör en fallstudie till en lämplig metod för organisationsundersökningar
(Yin, 2007, Ghauri, 2010 ). Jag anser att det bästa sättet att genomföra denna undersökning skulle
varit med, hänvisning till Yin (2007), multipel strategi med en fallstudie och en kompletterad
surveyundersökning. Då kunde man höja validiteten på måtten samt höja reliabiliteten.
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4. EMPIRISKT RESULTAT
4.1 Undersökningsgrupper. Riskkapitalbolag och banker
Riskkapitalbolag (RB): Den första undersökningsgruppen bestod av fem riskkapitalbolag.
Riskkapitalbolag

Antal
anställda

Typ av bolag

Investeringsfas i
företag

Verksamhets beskrivning

RB1

10-39

Venture Capital
och Buyout

Start-up

Förvalta fast och lös
företrädesvis värdepapper

RB2

1- 9

Venture Capital
och Buyout

Expansion,
Buyout
och
Replacement
capital

Köpa och sälja aktier i rörelsedrivande
bolag samt bedriva konsultation inom
finans och organisationsfrågor

RB3

1- 9

Venture Capital
och Buyout

Expansion och
Replacement
capital

Direkt eller genom delägarskap
utveckla och finansiera andra bolag.

RB4

1- 9

Venture Capital

Start-up
Expansion

Bedriva handel med aktier, optioner
och räntebärande värdepapper, äga och
förvalta fast och lös egendom

RB5

1- 9

Venture Capital

Start-up

och

egendom,

Tillhandahålla riskkapital till små och
medelstora bolag, äga och förvalta
aktier, förvalta riskkapitalfonder.

Tabell 3 Sammanställning av riskkapitalbolag och kort verksamhetsbeskrivning
Förklaringar:
Venture capital-bolag: Investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett företags utveckling, då företaget går från en
utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare.

Buyout-bolag: Investerar i mogna företag med utvecklingspotential och behov av aktiva ägare
med finansiella muskler. (Svenska riskkapitalföreningens hemsida, http://www.svca.se/sv/Varamedlemmar/)
Det framgår från tabell 3 att mina undersökta riskkapitalbolag är små och att de investerar i
företag som befinner sig i olika skeden, vilket visar att de genomför olika typer av
företagsvärderingar.
Banker: Den andra undersökningsgruppen består av de fyra största bankerna i Sverige. De kallas
i uppsatsen för Bank 1, Bank 2, Bank 3 och Bank 4. Bankerna är nej numrerade i storleksordning.
Alla banker är finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet och har mellan 10
000-35 000 anställda. Dessa banker bedriver olika typ av verksamhet, från den traditionella
bankverksamheten till livförsäkring, bolån och fondförvaltning. Bankerna har störst andel av
förvaltat kapital i Sverige. (Svenska bankföreningens internetsida, http://www.swedishbankers.se)
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4.2 Risk management
4.2.1 RM-organisationsstruktur
Riskkapitalbolag: Undersökningen visar att riskkapitalbolagen är små (upp till 10 anställda).
Två av fem riskkapitalbolag har uttalade ansvarsområden för riskhantering. Trots det saknar alla
riskkapitalbolag formella riskorganisationer och specifik ansvarsfördelning.
Banker: Alla banker har i princip samma ansvarsfördelning. Figur 5 (se nedan) visar RMansvarsfördelning utifrån Mintzbergs modell. Utifrån bankernas koncernårsredovisningar framgår
följande typer av organisationens arbetsuppgifter gällande RM:
x Organisationsledningen:
o Det yttersta ansvaret för koncernens riskorganisation och interna kontroll ligger hos
styrelsen. Styrelsen har utskott som övervakar den finansiella rapporteringen och
effektiviteten i bankernas internkontroll, internrevision och riskhanteringssystem.
o Verkställande direktören och koncernchefen har det övergripande ansvaret för att
hantera alla koncernens risker i enlighet med styrelsens fastställda policies och
instruktioner.
o Internrevisionen eller så kallade Group Internal Audit utför regelbunden granskning och
utvärdering av riskhantering samt kontroll- och styrningsprocesser
x Teknostrukturen
o Alla banker har internkontrollfunktioner som är stabsfunktioner bla Risk Management,
Compliance och Finance grupper. Stabsfunktionen stödjer linjeorganisationen och tar
fram policies och ramverk, främjar riskbedömning och uppföljning. Stabsfunktionerna
är ansvariga för att ta fram reglerna för intern kontroll och riskhantering. Hos alla
banker ingår kredithantering i risk managementgruppens funktion.
x Operativ kärna:
o Varje del av affärsverksamheten bär det fulla ansvaret för sina affärer och för att
riskerna hanteras.
Dessutom har alla externa revisioner av verksamheten.
Styrelse
Styrelse
3.Internal
3.Internal
Audit
Audit

VD/
VD/

Lednings
Lednings
(CRO)
(CRO),

Mellancheferna
Mellancheferna

Operativ kärna -

och produktområden
1.Operative kärnaaffärsverksamhet/kund- affärsverksamhet/kundoch produktområden
övriga stabs och olika stöd funktioner

Figur 5. RM-ansvarsfördelning gällande utifrån Mintzbergs-modell.
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RM-organisation innehåller de flesta typer av organisationens arbetsuppgifter enligt Mintzbergs
(2009) modell: både organisationsledning, teknostruktur och operativ kärna (se Figur 5) där
teknostruktur (och även ledningen) har den viktigaste rollen. Jämfört med den
huvudorganisationens ansvarsfördelning, tillhör stabsfunktioner som inte direkt jobbar med RMfrågor samt olika stödfunktioner till operativa kärnan enligt Mintzbergs modell.
Vidare har följande specifika egenskaper identifierats:
x Tre (av fyra) banker kan särskiljas med att ha mycket stark organisationsledningens och
teknostrukturens roll gällande RM:
o Alla dessa banker har CRO tjänst
o En banks alla (tre) utskott i styrelsen hanterar riskfrågor
o En banks risk management funktion består av flera grupper: kredit, kontroll,
Group Operational Risk Management, Group Market Risk Management, Group
Capital and Risk Modelling, Corporate Social Responsibility, Group Legal.
Samma bank skapade utöver andra funktioner även en ny funktion, Accounting
Key Controls (AKC), för att ” införa ett enhetligt koncernövergripande system för
nyckelkontroller i den finansiella rapporteringen. Syftet är att fortlöpande kunna
identifiera, övervaka och utvärdera kontroller som är väsentliga för den finansiella
rapporteringen.”
x Fjärde banken har en mindre organisationsledningens och teknostrukturens roll gällande RM:
o Ansvaret för intern kontroll har delegerats från VD till regionbankscheferna och
huvudavdelningscheferna. Dessa chefer delegerar till kontors/avdelningscheferna.
Bankens risk management ingår i finans- och ekonomiavdelningen och
organisationens internkontroll består av: Chefer, Centrala riskkontrollen, Centrala
kreditavdelningen och Compliance. Banken hade bara CFO, som var ansvarig för
risk management.

4.2.2 RM-koordineringsmekanismer
Riskkapitalbolag
Koordineringsmekanismer
Självstyrande koordineringsmekanism:
Fokus på riskhantering av enskilda händelser
Standardisering som koordineringsmekanism:
RM-processkomponenter enligt COSO-ramverk
Formulerandet av mål/strategier
Hantering av alla typer av risker: Identifiering av
händelser, Riskbedömning, Riskåtgärder på ftg nivå
Kontrollaktiviteter (kontrollsystem),
Information och kommunikation
Rutiner/regler:
Riskhanteringsregler och rutiner framtagna och följs
åt
Befintliga processer används för risksamordning

Antal
RB
3

2
2
2
4
2
2

Tabell 4. Koordineringsmekanism enligt enkätundersökningen
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Enkätundersökningen visar att det finns variation bland bolagen om hur de koordierar
riskhanteringsaktiviteter. De flesta riskkapitalbolag har fungerande företagsövergripande
information och kommunikation gällande risker. Tre riskkapitalbolag lägger fokus på hantering
av risker av enskilda händelser och övriga två - genomför sådana processaktiviteter som
formulerandet av mål, hantering av alla typer av risker kontrollaktiviteter samt har
riskhanteringsregler och rutiner. Därför tillhör tre riskkapitalbolag gruppen med självstyrd RM
och två - med mer standardiserad RM.
Banker: Risk management har en väsentlig roll i bankernas verksamhet. Enkätundersökningen
visade att banken har alla aktiviteter som tyder på standardiserad RM. Genomgång av
årsredovisningarna visade följande:
o Alla fyra banker jobbar aktivt med olika typer av risker: kreditrisker, marknadsrisker,
operativa risker, affärsrisker, ryktesrisker, säkerhetsrisker och andra typ av risker.
o Alla banker mäter marknadsriskerna med hjälp av Value-at-Risk (VaR) .
o ERM-aktiviteter: Alla undersökta banker genomför företagsövergripande risk management
aktiviteter, nämligen de har den interna miljön, formulerande av mål, hanterar risker (som
innebär identifiering av händelser, riskbedömning och riskåtgärder) har kontrollaktiviteter
(kontrollsystem), information och kommunikation och övervakning, inkl. uppföljning.
Däremot angav bara en bank i årsredovisningen att de har antagit en policy för ”enterprise
risk management” (ERM) där processen omfattar åtta steg: att förebygga risker, identifiera
risker, kvantifiera risker, analysera risker, föreslå åtgärder, kontrollera och övervaka,
rapportera risker samt att följa upp hanteringen av risken.
o Intern kontroll: Alla banker har antagit COSO-ramverket för intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen. Bankernas internkontroll omfattar följande komponenter:
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informations- och kommunikationsvägar
samt uppföljning. Processen stämmer i princip med COSO-ramverket som beskriver intern
kontroll.
o Bankerna lägger stor vikt vid övervakning och uppföljning. En bank särskiljer sig speciellt:
de ”har fastställt en process för att säkerställa korrekt övervakning av kvaliteten i den
finansiella rapporteringen och uppföljning av eventuella avvikelser.”
Jämförelse mellan riskkapitalbolag och banker: Undersökningen visar att både RB och
bankerna jobbar med riskhantering. Dock finns det en stor skillnad gällande koordineringssättet.
Tre av fem av riskkapitalbolagen har mer traditionell risk management som innebär självstyrande
RM och övriga riskkapitalbolag har mer standardiserad risk management. Alla banker
genomförde VaR, ERM och interna kontrollaktiviteter. Det innebär att bankerna har
standardiserade RM-rutiner både gällande arbetsprocessen, resultatet och kunskap:
x Standardisering av arbetsprocesser: VaR, ERM och intern kontroll innebär att det även
finns dokumenterade och fungerande arbetsprocesser som både har dokumenterade rutiner
och aktiviteter som måste genomföras bl.a. riskbedömning, åtgärder, informationskanaler
och uppföljning
x Standardisering av resultatet: T.ex. vid uppföljning finns olika typer av standardiserade
sammanställningar gällande olika händelser och åtgärder
x Standardisering av kunskap och färdigheter: Bakom ett arbete med VaR, ERM och intern
kontroll behövs kunskap, vilken ökar kontinuerligt i samband med att dessa
arbetsprocesser dokumenteras.
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Det tyder på att bankernas RM- standardiseringsnivå är hög i jämförelse med riskkapitalbolagens
standardiseringsnivå.

4.2.3 Bedömning av RM-organisationsform
Det framgår från undersökningen att trots att riskkapitalbolagen har RMkoordineringsmekanismer är det svårt att särskilja någon dominerande del av deras organisationer
som har specifika RM-arbetsuppgifter.
Faktorer som påverkar org.form
Koordineringsmekanism
Del av RM-organisationen som har makt

RB
Varierande:
självstyrande
standardiserad
-

Slutsats
Bedömning/ av org. form

-

Banker
från Hög standardisering av
till arbetsprocesser,
resultat
och kunskap
Teknostruktur &
ledningsroll
Maskinbyråkrati

Tabell 5. Sammanställning av egenskaper som påverkar RM-organisationsform

Alla fyra bankerna karaktäriseras av följande egenskaper (se tabell ovan):
x Alla bankerna har en hög standardiserad koordineringsmekanism
x RM-organisationen innehåller de flesta typer av organisationens arbetsuppgifter enligt
Mintzbergs modell: både organisationsledning och teknostruktur och operativ kärna där
teknostrukturen (och även ledningen) har den viktigaste rollen.
Sammanfattningsvis har bankerna har skapat risk management organisationer som genomsyrar
hela koncernen. Bankernas RM-organisationsform motsvarar maskinbyråkratin. Tre banker
särskiljer sig genom att ha en stark självständig risk management organisation/organisationsform
med stark teknofunktion, däremot har den fjärde banken en RM-organisation som är integrerad i
hela organisationen.
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4.3 Värdering
Enligt enkätundersökningen ansåg alla respondenter, både riskkapitalbolagen och banken, att de
lever med förändringar och ny information hela tiden, alltså att de befinner sig i en föränderlig
miljö.

4.3.1 Värderingsverktyg sammansättning
Alltid
&ofta

Sällan Aldrig

Diskonterad kassaflödesmodell (DCF)

4

1

1

Jämförande värdering (CoCo)

6

Substansvärdering

2

2

2

“Economic-profit model”

2

“Market-to-book ratio model”

1

Abnormal profit model från en DDM

1

5

CoTrans

1

5

Obeprövad metodik

1

Modeller

4
1

4

Riskhanteringsmetoder
“Weighted Average Cost of Capital” (CAPM)

2

2

2

”Real Option model”

1

0

5

Beslutsträd

1

2

3

Stresstester

1

2

3

5(alla
0
RB)
5 (alla 0
RB)
6
0

1

Scenarioanalys
Simulering
Känslighetsanalys

1
0

Riskkapitalbolag:
Enkätundersökningen (se tabell 6)
visade att RB använder olika
värderingsmodeller. Fyra av fem
respondenter markerade minst tre
modeller som de använder vid arbete
med värderingar och de vanligaste är
DCF och jämförande värdering. Alla
använder
fem
respondenterna
jämförande värdering och fyra av fem –
DCF. Enligt en kommentar, så anpassas
modeller/metoder för att göra en
bolagsvärdering inför en investering
utifrån förutsättningarna vid varje
investeringstillfälle. Alla RB använder
tre eller fler riskhanteringsmetoder. Det
finns tre metoder som alltid eller oftast
används: scenarioanalys, simulering och
känslighetsanalys. Gällande CAPM, så
använder alla RB bolag som använde
DCF även CAPM. Dock finns det
tendens att ha CAPM i mindre
utsträckning än DCF.

Portföljhantering
2

MPT
Andra

1

Mjukavara
Excel

6

Andra (Bloomberg, Barra, Datastream

1

Tabell 6 Användning av värderingsmodeller och riskhanteringsmetoder utifrån en enkätundersökning både
RB och banken (antal bolag)

Banker: Banken uppgav i enkäten att de alltid använder DCF och jämförande värdering. Utöver
det används även en abnormal profitmodell (Edward-Bell-Ohlson modellen). Banken använder
känslighetsanalys som riskhanteringsmetod samt tar hänsyn till riskspridning via portfölj. Varje
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portfölj har ett riskmandat (tracking error) i förhållande till sitt jämförelseindex.
Enligt årsredovisningarna har även övriga banker liknande värderingsätt. Värderingsteknikerna
kan variera från analys av diskonterade kassaflöden till komplexa optionsvärderingsmodeller.
Gällande riskhantering är portföljriskanalys viktig. Den genomförs med hjälp av stresstester,
scenarioanalys och känslighetsanalys. VaR är också en viktig källa för riskhantering vid
värderingar.
Jämförelse mellan riskkapitalbolag och banker: Både riskkapitalbolag och banker använder
komplexa modeller och riskhanteringsmetoder i sitt arbete med värderingar. Det är bara ett RB
som utgår från endast jämförande värdering och som de utryckte sig, en annan obeprövad
metodik. Vidare är DCF och jämförande värderingsmetoder något som används av både
riskkapitalbolag och banker. Däremot finns det en skillnad gällande riskhanteringssätt där RB
hanterar risker mer utifrån enskilda fall medan banker – utifrån portfölj.

4.3.2 Formalisering och specialisering av värderingsarbete
Formalisering av värderingsarbete
Obefintlig ------------------------------- maximalt
1
2
3
4
Hur stort utrymme har analytikern att anpassa modell, metod och
verktyg vid bolagsvärderingsarbetet (Obefintlig/Liten - Maximalt (1-4)
Hur mycket bestämmer analytikern själv vid ny information/oförutsedda
situationer i sitt arbete med företagsvärderingar? (själv eller tillsammans
med sin arbetsgrupp - stämmer alltid av med sin chef (1-4))

3

1

Hur prioriterar ledningen/ beslutsfattare ny information/oförutsedda
situationer vid värderingsbeslut? (Låg prioritet - Hög (1-4))

2

4

1

1

3

3

Tabell 7. Formalisering utifrån enkätundersökningen hos RB och banken (antal bolag)

Riskkapitalbolag: Det framgick från undersökningen att alla ansvariga för värderingsarbete har
ett stort utrymme att anpassa modell, metod och verktygssammansättning vid arbete med
värderingar. Gällande hur mycket analytikern själv bestämmer vid ny information/oförutsedda
situationer i sitt arbete med värderingar, svarade tre av fem riskkapitalbolag att de i första hand
gör bedömningen själva eller tillsammans med sin arbetsgrupp och bara om det behövs kontaktar
sin chef. Här kommer en kommentar som beskriver förhållandena inom små RB:” Vi är få
anställda med stort ansvar. Yttersta beslutet fattas av VD primärt men i samråd med oss alla”.
Alla riskkapitalbolag ansåg att beslutsfattare prioriterar ny information/oförutsedda situationer
högt vid investeringsbeslut och enligt kommentarerna ställs de hela tiderna inför ny information
vilket löpande påverkar deras syn på bolagsvärderingen. Dessutom är ofta analytiker som gör
värdering även beslutsfattare Tre av fem riskkapitalbolag angav att 80 % av deras
investeringsbeslut byggs utifrån befintlig värderingsmetodik, inkl. speciella regler/undantag och
övriga två – mellan 60-70 %. Resultatet ger indikationer på en lägre formaliseringsnivå regleringsnivå. Enligt ett börsnoterat bolag som inte svarat på enkäten har dock skrivit en
kommentar. Enligt kommentaren är det viktigaste vid värderingar att ha förmåga att göra
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modeller användbara på verkligheten: ”finns det givetvis spår av sanning i metoderna men det
gäller att begripa hur de ska korrigeras.”
Banker: Banken svarade i enkäten att ledningen/beslutsfattare prioriterar högt ny
information/oförutsedda situationer vid investeringsbeslut och analytikern har stort utrymme att
anpassa modell, metod och verktyg vid bolagsvärderingsarbetet dock att ”analytikern är ansvarig
för sin egen analys, men det är portföljförvaltaren som fattar investeringsbeslutet”. Två banker
angav i sina årsredovisningar att vid värdering tillämpas de värderingsprinciper som antagits av
European Venture Capital & Private Equity Association (EVCA). Vidare undersökning via
årsredovisningar visade att värderingsmodeller ingår i bankernas företagsledningsövervakning
och är en del av risk managementgranskningen och även styrningen:
o En bank säger att ”företagsledningen bedömer vilken värderingsmodell som är mest relevant
för det enskilda instrumentet. Alla värderingsmodeller är allmänt accepterade och är föremål
för oberoende riskkontroll.”
o Den andra banken skriver: ”Koncernen har etablerat en kontrollmiljö där även en oberoende
översyn av värderingsmodeller ingår”.
o En tredje bank skriver: ”Varje ny värderingsmodell godkänns av Group Risk Management
och samtliga modeller granskas regelbundet”
o Den fjärde banken: ”alla värderingsmodeller som används är vedertagna på marknaden och
valideras kontinuerligt av koncernens oberoende riskkontroll. De antaganden som används
vid värdering baseras på internt genererad erfarenhet och granskas löpande av
riskorganisationen.”
Jämförelse mellan riskkapitalbolag och banker: Undersökningen visade att alla
riskkapitalbolag har ett flexibelt värderingsarbete. Däremot har banker en mer formaliserad
värderingsprocess där olika personer har olika roller.
Specialisering av värderingsarbete
Det framgår från 4.2.1 att både riskkapitalbolag och banker använder komplexa modeller och
riskhanteringsmetoder i sitt arbete med värderingar. Detta tyder på att arbetet med värderingar är
brett och komplext vilket innebär att både RB och banker har en hög horisontell
arbetsspecialisering. Vidare visade undersökningen att om RB har en låg regleringsnivå i själva
arbetet och beslutsfattande har bankerna en viss nivå av kontroll och övervakning av andra delar
av sin organisation vilket tyder på en viss nivå av vertikal arbetsspecialisering.

4.3.3 Kunskapsöverföring
Obefintlig--------------------- Maximalt

2

3

4

Hur stor vikt lägger bolag på utveckling av modeller och metoder för
bolagsvärderingar?

1

2

2

2

Hur mycket stöd får analytikern från företaget generellt i arbetet att
värdera risker?

1

4

1

Tabell 8. Kunskapsöverföringsmöjligheter hos RB och banken utifrån en enkätundersökning (antalbolag)
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Riskkapitalbolag: Enkätundersökningen visade att hälften av riskkapitalbolagen lägger stor vikt
på utveckling av modeller och metoder för bolagsvärderingar. De flesta RB (fyra av fem) anser
att de som genomför värderingar får mycket stöd från företaget, exempelvis får ”analytikern stöd
i antaganden/resonemang etc, med maximal flexibilitet i att utarbeta modellen efter förmåga och
behov”, ”stöd av Målbolaget via Quality & Assurance”, ”second option/guidence”, ”diskussion
och förankring inom gruppen”. Alla undersökta riskkapitalbolag är medlemmar i Svenska
Riskkapitalföreningen (SVCA) som innebär att de har en extern källa för kunskapsökning
gällande värderingsarbete.
Banker: Enligt enkätsvaren lägger Banken stor vikt på modell/metodutveckling. Vidare framgick
det från koncernredovisningarna att både värderings- och riskhanteringsfrågor har väsentlig
betydelse för bankerna. Det finns olika typer av funktioner som jobbar med värderingsfrågor, och
de bland annat jobbar med värdering av sin egen verksamhet. Detta tyder på att det finns olika
typ av kunskap och potential samlad i bankerna. Enligt min undersökning är två banker
medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).
Jämförelse mellan riskkapitalbolag och banker: Eftersom att arbete med värderingar är brett
och komplext vilket innebär att det tillhör professionellt arbete och kräver hög kompetens. Trots
att
riskkapitalbolagen
stödjer
sina
medarbetare
med
kunskap,
är
själva
kunskapsökningsmöjligheterna mer begränsade jämfört med bankernas. Banker som
organisationer har samlat stor kunskap som innebär att bankerna har mycket bättre förutsättningar
för kunskapsökning gällande värderingsarbete än RB (se Figur 7:).
Bedömning av organisationsform utifrån individuella positioner
Arbetsspecialisering

Formaliseringsnivå
Kunskap
Slutsats
Bedömning av org.form

RB
horisontell
arbetsspecialisering
Låg formaliseringsnivå
Hög kunskapbehov

Banker
horisontell
arbetsspecialisering med en
viss
nivå
av
vertikal
specialisering
En viss nivå av formalisering
Högt kunskapsbehov

Adhokratin

Professionell byråkrati

Tabell 9. Sammanställning av egenskaper som påverkar organisationsform gällande värdering

Sådana egenskaper som horisontell arbetsspecialisering, låg formaliseringsnivå samt högt
kunskapsbehov hos RB tyder på att värdering är lämplig i adhockratins organisations miljö.
Däremot har banker en professionell byråkrati eftersom de har högre formaliseringsnivå och en
viss nivå av vertikal specialisering samt högt kunskapsbehov.
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4.4 Taxonomier för risk management och värdering
Taxonomier för risk management
Risk management undersöktes utifrån två faktorer: koordinationsmekanism och typ av
arbetsuppgifter:
RM-koordinationsmekanism: Följande koordineringsmekanismer identifierades:
x tre riskkapitalbolag har självstyrning som riskkoordineringsmekanism,
x två RB - standardiserad risksamordning och hantering
x alla fyra bankerna – hög standardiserad risksamordning och hantering
RM-organisationsform: Undersökningen visade att enbart bankerna har risk management
organisationer. Bankerna kännetecknas av maskinbyråkrati som organisationsform. Vidare har tre
banker risk management som karaktäriseras som stark och självständig organisationsstruktur och
den fjärde banken har RM-organisation integrerad i hela organisationen.
Sammanfattningsvis identifierade jag följande taxonomier gällande risk management:
o Självstyrande RM typ:
o har självstyrning som koordineringsmekanism och företagsövergripande RM
medvetenhet,
o Samordnad RM typ
o Standardiserad risksamordning och dess hantering samt företagsövergripande RM
medvetenhet
o Hög standardiserad koordineringsmekanism med maskinbyråkratin som RMorganisationsform med två undergrupper:
o RM med stark lednings-& teknostruktur
o Integrerad RM organisationsstruktur (lednings-& teknostruktur)
Taxonomier för värdering.
Till att börja användes fyra faktorer för att beskriva arbetet med värderingar, nämligen:
värderingsverktygens
sammansättning,
specialisering,
formaliseringsnivå
och
kunskapsöverföring:
Den empiriska undersökningen ledde fram till identifiering av följande egenskaper:
 Värderingsverktygens sammansättning: Eftersom majoriteten, fyra av fem av
riskkapitalbolagen och alla bankerna använder flera olika typer av värderingsmodeller och
alla bolagen utgår från flera olika typer av riskhanteringsmetoder har både RB och
bankeran en komplex verktygssammansättning i sitt värdringsarbete. Vidare kännetecknas
bankerna även av portföljriskhantering.
 Specialisering: Både RB och bankerna har en horisontell arbetsspecialisering. Dock
särskiljer sig bankerna med även en viss nivå av vertikal specialisering
 Formaliseringsnivå. Det finns en tydlig skillnad mellan riskkapitalbolag och bankerna
där RB särskilde sig med flexibilitet i sitt arbete och låg formaliseringsnivå och bankerna
med mer formaliserade rutiner.
 Kunskapsöverföring: Bankerna kännetecknas av med höga kunskapsökningsmöjligheter
bankerna däremot – med mer begränsade möjligheter.

44

Nijole Almlöf

Samband mellan risk management och värdering

Detta innebär följande taxonomier:
o Flexibel situation med följande egenskaper:
o Komplex verktygssammansättning
o Flexibelt värderingsarbete och flexibilitet vid beslutstagande
o Horisontell arbetsspecialisering
o Begränsade kunskapsökningsmöjligheter.
Flexibel situation kan härledas till adhokrati som organisationsform
o Formaliserad situation med följande egenskaper:
o Komplex verktygssammansättning med portföljinriktad riskhantering
o Formaliserat värderingsarbete
o Horisontell arbetsspecialisering med en viss nivå av vertikal specialisering
o Stora kunskapsökningsmöjligheter
Formaliserad situation motsvarar professionell byråkrati som organisationsform
Tabellen nedan beskriver värderingssituationen och risk management typ fördelning per bolag
RM-typ

Självstyrande RM

Samordn
ad RM

RB1,
RB4

RB3,
RB5

Värderingsarbetes
situation

Flexibelt
arbete
med
kunskapsökningsmöjligheter

begränsade

Formaliserat arbete, portfölj inriktat, med utrymme
för kunskapsökning

RB2,

Hög
standardiserad
koordineringsmekanism
med
maskinbyråkratin som RM-org.
form
RM med sark Integrerad
i
RM lednings-& befintliga org.
teknostruktur
miljö

B1, B2, B3

B4

Tabell 10. Fördelning av bolag per värderingssituation och risk management typ

Fördelning av bolag per RM-typ och värderingssituation visar att alla riskkapitalbolag har
flexibel värderingssituation. Däremot har tre av fem riskkapitalbolag, som kännetecknas av
komplex modell & metodsammansättning, självstyrande RM och två – samordnad RM. Bankerna
kännetecknas av en värderingssituation som är formaliserad och portföljinriktad, med utrymme
för kunskapsökning. Alla banker har hög standardiserad risk management med maskinbyråkratin
som RM-organisationsform där tre av dem har stark risk management lednings -och teknostruktur
och den fjärde – risk management som är integrerad i den befintliga organisationsmiljön.
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5. ANALYS
Utgångspunkt för analysen är de taxonomier som togs fram i del 4.4

5.1 RM-situationer
5.1.1 RM-situationer hos riskkapitalbolag
Riskkapitalbolagen har en låg riskstyrningsnivå då de inte har formella riskorganisationer vilket
är naturligt med hänsyn att dessa bolag är små. Däremot skiljer sig dessa bolag utifrån
koordineringsmekanismer. Det särskildes två situationer gällande RM hos riskkapitalbolagen, där
jag kallar den ena självstyrande RM och som var typisk för tre RB i min undersökning och den
andra – samordnad RM med övriga två bolag.
Bakom självstyrande RM ligger traditionell risk management. Det är ett sätt där risker uppfattas
som en enskild händelse, det görs riskidentifiering, bedömning och åtgärder (Desheng & Olson,
2010). Självstyrande RM innebär att riskstyrning sker genom ömsesidig anpassning (med
hänvisning Mintzbergs (2009) koordineringsmekanismer). Vad innebär det? Medarbetarna,
inkluderat de som jobbar med värdering av potentiella investeringar, uppfattar risker och hanterar
risker utifrån en enskild händelse. Det görs riskidentifiering, bedömning och åtgärder. Anställda
styr sina riskhanteringsaktiviteter själva och samarbetar med varandra genom ömsesidig
anpassning. Dessa bolag har företagsövergripande kommunikation gällande risker och ett
medvetet förhållningssätt till risker.
Samordnad RM innebär att medarbetarna inte enbart själva styr sin riskhantering vid sitt arbete,
men att deras bolag har, med hänvisning till Mintzberg (2009) sådan koordineringsmekanism som
standardisering av arbetsprocesser, resultat och kunskap gällande riskhantering. Enligt
undersökningen genomför bolagen olika ERM-aktiviteter som formulerandet av mål, hantering
av risker, kontrollaktiviteter (kontrollsystem) och kommunikation på en företagsövergripande
nivå. Dessa bolag har regler och rutiner. Genomförande av dessa RM-aktiviteter tyder på
standardiserad risksamordning och dess hantering (Power, 2007; COSO, 2006, 2007).

5.1.2 RM-situationer hos banker
Till skillnad från RB har alla banker väldigt tydlig riskstyrning som kännetecknas av framförallt
en RM -organisation som sträcker sig över hela den befintliga organisationen och högt
standardiserad koordinering av riskhanteringsaktiviteter. Trots att bankerna har många
gemensamma egenskaper, särskiljer sig dem utifrån RM-lednings- och teknostrukturs roll. Därför
börjar jag beskrivningen av en generell RM-situation hos bankerna för att senare beskriva två
grupper utifrån särskiljande egenskaper.
Till att börja med har alla banker RM med hög standardiserad koordineringsmekanism.
Undersökningen visar att dessa bolag genomför sådana aktiviteter som VaR,
företagsövergripande risk management (ERM) och internkontroll och att de har tydliga
riskhanteringsrutiner och regelverk. Bankerna har antagit COSO-ramverket för internkontroll
avseende den finansiella rapporteringen och stor vikt läggs på övervakning och uppföljning av
dessa rutiner. Genomförande av dessa aktiviteter innebär standardiserade rutiner, tydlig
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formalisering och normalisering (Frigo & Andersson, 2009, Power, 2007 och Jorion, 2001).
Undersökningen visar att situationen hos bankerna stämmer överens med beskrivningar i sådana
teoretiska källor som van Greuning, (2003) och Power (2007). I jämförelse med Mintzbergs
(2009) koordineringsmekanismer innehåller ovan nämnda aktiviteter både standardisering av
arbetsprocesser, resultat och kunskap.
Alla undersökta banker har även RM-organisationer med ansvar och roller som sträcker sig över
befintliga organisationer. Detta motsvarar organisationsstrukturs beskrivningar i COSOramverket (COSO, 1992, 2004) och van Greuning (2003). Dessa RM-organisationer innehåller de
flesta typer av organisationens arbetsuppgifter: både organisationsledning och teknostruktur och
operativ kärna (enligt Mintzbergs modell) (se Figur 5). Van Greuning (2003) och Power (2007)
tydliggör att ledande befattningshavare och ansvariga för riskhantering har en nyckelroll i dessa
organisationer. Dessa ansvariga för riskhantering tillhör teknostrukturen. Många olika
kontrollfunktioner tillsammans med högt standardiserade koordineringsmekanismer tyder även
på att RM-arbete är vertikalt specialiserat. Därför motsvarar RM-organisationsform
maskinbyråkratin.
x RM med stark lednings- & teknostruktur
Vidare kännetecknas tre av de undersökta bankerna av att ha en stark tekno stabsfunktion. Deras
risk managementorganisationer är ännu större än den som beskrivits i den teoretiska
referensramen: där tar inte enbart Risk Managementgruppen utan även Compliance och Finance
grupperna ansvar för riskhantering. Hos alla banker ingår kredithantering i risk
managementgruppernas funktioner och alla tre bankerna har CRO tjänster. Det stämmer överens
med en undersökning gjord av Deloittes (2010) som visar att Chief Risk Officer (“CRO”) blir allt
vanligare.
x Integrerad RM-struktur
Den fjärde bankens RM-organisation har färre eller enbart de nödvändigaste ”obligatoriska”, risk
management stabsfunktionerna jämfört med andra banker. Banken har inte någon CRO tjänst och
det är CFO, som är ansvarig för verkställande av riskhanteringen. Bankens risk management
funktion ingår i finans- och ekonomiavdelningen. Det verkar som att bankens funktioner som är
ansvariga för riskhantering är mer integrerad på alla nivåer i organisationen och att riskhantering
är en integrerad del av den operativa verksamheten (med hänvisning till van Greuning, 2003).

5.2 Värderingssituationer
Till att börja med är värdering ett arbete som kräver speciell kompetens och kunskap. Därför
tillhör detta arbete de professionella enligt Mintzberg (2009). Jag identifierade en
värderingssituation som kännetecknar riskkapitalbolag och en annan som kännetecknar banker.
Gemensamt för båda situationerna är att alla bolag utgår från komplexa
värderingsverktygssammanställningar i sitt arbete med värderingar. Vidare särskiljer sig
riskkapitalbolagen av att deras värderingsarbete är flexibelt med mer begränsade
kunskapsökningsmöjligheter till skillnad mot bankerna som har ett mer formaliserat arbetssätt,
portföljinriktad riskhantering med stor potential för kunskapsökning. (se Figur 6).
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Figur 6: Bolagsvärderingsarbete: flexibilitet/formalisering vs kunskap

5.2.1 Flexibel värderingsituation
Värderingssituationen hos riskkapitalbolagen beskrivs generellt som flexibelt. Undersökningen
visar att riskkapitalbolagen använder komplexa värderingsverktygssammansättningar. De flesta
(fyra av fem) riskkapitalbolag utgår i sitt arbete från minst tre värderingsmodeller. Dessa
modeller används i olika utsträckning och bland de vanligaste modellerna var DCF, jämförande
och substansvärdering. Riskkapitalbolagen använder sig även av tre eller fler
riskhanteringsmetoder där de mest vanliga var scenarioanalys, simulering och känslighetsanalys.
Det är bara ett bolag som använder en enklare värderingsmodell, nämligen jämförande värdering,
samt icke beprövad metodik vid arbete med värderingar. Vidare används en rad
riskhanteringsmetoder vid värderingsarbetet: CAPM-modellen, scenarioanalys, beslutsträd,
simulering stresstester och känslighetsanalys (Damodaran, 2010, Koller, 2010, Linsmeier &
Pearson, 1999, Clark m.fl., 2010, Andersson m.fl., 2001 och Dittmanns m.fl., 2004). Mitt
undersökningsresultat stämmer överens med olika studierresultat. Nilssons (2002), Dittmanns
m.fl. (2004) och Shaheds m.fl.(2008) studier visar att de flesta investmentbolag utgår från flera
modeller och metoder och att DCF är den dominerande modellen vid värderingar. Även den
Europeiska Riskkapitalföreningens rekommendationer gällande investeringsvärderingar hänvisar
till flera lämpliga modeller, bl.a. DCF.
Vidare visar undersökningen att värderingsarbete är låg formaliserad. Det framgår att alla de som
utför värderingar har stort utrymme att anpassa modeller och metoder samt att majoriteten har
stort utrymme att bestämma själva. Oftast deltar de som gör värderingar även vid beslutstagande.
Dessutom prioriterar beslutsfattare högt ny information/ oförutsedda situationer vid
investeringsbeslut och bara mellan 60 % - 80 % av investeringsbesluten tas utifrån befintlig
värderingsmetodik. Vidare tyder professionellt och lågt formaliserat arbete på en bred horisontell
specialisering. Med hänvisning till Mintzberg (2009) är den lämpligaste organisationsformen för
sådan typ av arbete adhokratin.
Enligt attitydmätningen är anställda hos riskkapitalbolagen kompetenta och erfarna (Svenska
riskkapitalföreningen, 2010). Empirin visar dock att det finns en variation i hur stor vikt RB
lägger vid utveckling av värderingsmodeller och metoder. Trots att de som genomför värderingar
får stöd från sina bolag generellt, är stödet begränsat. I adhokratins miljö arbetar specialister ofta
ensamma och för att skapa ny kunskap måste de ofta jobba i andra organiska grupper.(Mintzberg
(2009). Detta stämmer överens med Donaldson & O'Toole (2007) att mindre företag har mindre
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utvecklingsmöjligheter vilket även innebär att kunskapsökningsmöjligheterna inom dessa bolag
är begränsade.

5.2.2 Formaliserad värderingssituation
Liksom RB använder bankerna komplexa verktygssammansätningar i värderingsarbetet. Enligt
Linds & Lundins (2008) har bankerna den vanligaste modellen DCF tillsammans med
jämförande värdering eller substansvärdering. Den empiriska undersökningen visade att
värderingsteknikerna hos bankerna varierar från att de använder diskonterade
kassaflödesmodellen och jämförande värdering till komplexa optionsvärderingsmodeller. Hos
bankerna ses både värderingsarbetet och dess riskhantering i portföljsammanhang. Den görs
speciellt med hjälp av stresstester, scenarioanalys och känslighetsanalys. VaR är också en viktig
källa för riskhantering vid värderingsarbete. Syftet med portföljhantering är att få god avkastning,
samtidigt som man reglerar risken (Bruce & Resnik, 2010). Portföljteori definieras som en
kvantitativ analys för optimalt risk management (Bodie m.fl., 2008).
Vidare är arbetet med investeringsvärderingar en del av verksamheten i den operativa kärnan med
professionell byråkrati som organisationsform (med hänvisning till Mintzberg (2009). Det
framgick från undersökningen att själva värderingsarbetet är reglerad. Värderingsprocessen är
specialiserad där olika personer har olika roller som i sin tur tyder på en högre
formaliseringsnivå. Alla fyra bankerna har kontrollrutiner gällande val av verktyg och varje ny
värderingsmodell granskas och godkänns av riskkontrollen eller riskorganisationen och även
företagsledningen. Det innebär att det även finns en viss vertikal specialisering av arbetet. Enligt
Mintzberg, (2009) har stora organisationer en mer formaliserad verksamhet med standardiserade
arbetsprocesser. Undersökningen visar att värderings- och riskhanteringsfrågor har väsentlig
betydelse för bankerna. Bankerna lägger stor vikt på modell/metodutveckling och de har olika
typer av organisationsenheter som sysslar med dessa frågor. Gällande kunskapsbehov kan stora
företag dra nytta av stordriftsfördelar (Donaldson & O'Toole, 2007). Det finns en stor
kunskapspotential samlad i bankerna.

5.3 Samband
5.3.1 Samband mellan RM och värdering hos riskkapitalbolag
Enligt min undersökning befinner sig riskkapitalbolagen i en föränderlig miljö och lever med
förändringar och ny information hela tiden. Avregleringar på finansiella marknader, ökad
konkurrens och internationalisering ökar osäkerheten. (van Greuning, 2003). Carmichael &
Balatba, (2008) skriver att vid varje ny värdering identifieras framtida händelser där osäkerhet
bl.a. beror på otillräckliga data, oklara marknader och varierande ekonomiska förutsättningar. Det
innebär att RB omvärld eller miljö kan beskrivas som dynamisk och komplex. En sådan miljö
ökar osäkerhetens nivå (Gareth, 2007). Både Gareth (2007) och Mintzberg (1983, refererat i
Bakka m.fl., 2006) ser osäkerhet som en konsekvens av omvärldsdynamik och komplexitet.
Om flexibel värderingssituation
Till att börja med är användning av värderingsverktyg den viktigaste förutsättningen vid
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värdering. Trots att de flesta forskare anser att det viktigaste är att utgå från olika
sammansättningar av modeller och metoder finns det vissa studier som även lyfter fram
betydelsen av användning av jämförande värdering och andra enklare värderingsmodeller
(Shahed m.fl., 2008, Artemenkov m.fl., 2008). Användning av olika sammansättningar av
värderingsmodeller och riskhanteringsmetoder innebär att bedömning görs både av framtida
händelser och hot, vilket innebär både osäkerhets- och riskbedömning. Damodaran (2010) och
Koller (2010) skriver att vid användning av flera modeller och riskhanteringsmetoder vid
värderingsarbetet ökar flexibiliteten och anpassningen.
Gällande flexibilitet noterar Koller (2010), Artemenkov m.fl. (2008) och Power (2007) att det är
en viktig förutsättning både vid själva värderingsarbetet och vid beslutstagandet att reagera på
förändringar och hantera osäkerhet och risker. Samma budskap lyfts fram även av Mintzberg,
(2009) som påpekar att flexibilitet baseras på koordinering utifrån ömsesidig anpassning och det
är en egenskap som hanterar en dynamisk miljö och oförutsedda händelser.
Ett viktigt moment vid värderingsarbete är utveckling av dessa modeller och metoder som i sin
tur kräver kunskap (Shahed m.fl, 2008). Shahed m.fl, (2008) skriver om att analytiker ska
använda värderingsmodeller krävs en förståelse för sociala och ekonomiska situationer och
motiv. Bristande kunskap och dålig eller ofullständig information kan ge osäkra resultat
(Mintzberg, 2009, Olve & Samuelson, 2008, Shahed m.f., 2008, French, 2005). Som framgår från
empirin har RB begränsade kunskapsökningsmöjligheter.
Det innebär att trots att flexibilitet och verktygskomplexitet vid värderingsarbetet är viktiga
framgångsfaktorer, då man hanterar både komplex och föränderlig miljö, och det skapar goda
förutsättningar för att hantera osäkerhet och risker. Dock det faktum att RB har begränsade
kunskapsökningsmöjligheter samt en låg formaliserings nivå innebär även att det kan vara
problematiskt att bevara kunskap om osäkerhet och risker.
x Självstyrande RM påverkan på flexibel värderingssituation
Självstyrande RM kännetecknas av ömsesidig anpassning som koordineringsmekanism. Denna
situation överensstämmer praktiskt med flexibel värderingssituation då den utgår från anpassning.
Det innebär i praktiken att samma person har olika roller, t.ex. både utför värderingsarbete och
själv jobbar med riskstyrning. I den bemärkelsen fungerar osäkerhets- och riskhantering bra.
Däremot innebär självstyrning att kunskap om osäkerhets- och riskhantering inte sandardiseras
som sin tur kan tyda på att kunskap kan försvinna, t.ex. om en medarbetare slutar i företaget.
Värderingssituationen hos RB är problematisk i den bemärkelse att situationen har begränsade
kunskapsökningsmöjligheter samtidigt som självstyrande RM inte standardiserar kunskap. Detta
innebär trots att flexibel värderingssituation och självstyrande RM hanterar osäkerhet och risker
samt samverkar med varandra, saknar de egenskaper som förbättrar varandras situationer.
x Samordnad RM påverkan på flexibel värderingssituation
Till skillnad från självstyrande RM-situation innebär samordnad RM att arbetsprocesser, resultat
och kunskap gällande risker samordnas och koordineras. Enligt Mintzberg (2009) kan
komplexiteten reduceras genom standardisering och rationalisering (Braka, 2004). Utifrån RMteorier framgår det att när företaget är utsatt för risk, kan det vara oförmöget att göra optimala
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investeringsbeslut: om vissa typer av risker, t.ex. finansiella, påverkar värderingen direkt och
andra risktyper - indirekt. Samordning av risker leder till diversifiering som i sin tur innebär att
den totala risken kan vara mindre än summan av dess delar/separata risker (Doherty, 2000).
Risksamordning innebär att kunskap om risker och dess hantering standardiseras och bevaras.
Detta innebär att den totala risken minskar och att bolaget kan göra bättre investeringsbeslut
(Doherty, 2000). Dessutom har värderingssituationen behov av att öka kunskapen vilken är
möjligt genom standardisering av RM-aktiviter (med hänvisning till Mintzberg (2009). Därför
stödjer samordnad RM arbetet med värderingar. Alltså är en viss standardisering av kunskap den
egenskap som skapar bättre förutsättningar för värderingsarbetet.

5.3.2 Samband mellan RM och värdering hos banker
Till att börja med kan bankernas miljö liksom RB också beskrivas som föränderlig. Till skillnad
från RB är noterade bolag reglerade av lagstiftning där syftet med lagregleringar är att minska
osäkerheten och bättre hantera risker. Värdering tillhör den operativa kärnan, vilket innebär att
gränssnittet med omvärlden är transparent.
Formaliserat värderingssituations påverkan på RM-situationer
Bankerna liksom RB använder en komplex verktygssammansättning i sitt värderingsarbete.
Användning av flera modeller och riskhanteringsmetoder vid värderingsarbetet innebär
flexibilitet för bankerna liksom RB för att hantera en ostabil miljö. Det är en egenskap som
stödjer osäkerhets- och riskhanteringen (se i om värderingverktyg komplexitet hos RB). Även
portföljhantering är ett verktyg för att hantera risker. (Bruce & Resnik, 2010, Bodie m.fl., 2008).
En formaliserad och mer reglerad värderingssituation innebär en positiv påverkan på hantering av
osäkerhet och risker eftersom det ställs krav på att använda en beprövad metodik vid arbetet.
Formalisering hos bolag med professionell byråkrati som organisationsform innebär även att
kunskap standardiseras och det minskar komplexiteten (Mintzberg, 2009). Standardiserad
kunskap betyder att kunskap inte försvinner och det ger större möjligheter för utveckling
(Donaldson & O'Toole, 2007). Enligt Power (2007) ökar kunskap och kompetensen
möjligheterna till bättre riskhantering.
Däremot innebär för stor formalisering och vertikal specialisering en negativ påverkan på
osäkerhetshanteringen. Artemenkov m.fl. (2008) påpekar att de som gör värderingar måste se
kritiskt på värderingmetodernas tillämplighet. Även vid användning av riskhanteringsmetoder
behövs flexibilitet (Linsmeier m.fl. 1999). Varför? Användning av flera värderingsmodeller,
riskhanteringsmetoder och portföljriskhantering samtidigt innehåller vissa fallgropar. Till
exempel i en sådan komplex värderingsmodell som DCF ingår riskhanteringsmetoden, CAPM.
Det innebär att det redan i det första värderingsskedet görs bedömningar av osäkerhet (i
framtiden) och risker. Det används ytterligare riskhanteringsmetoder och görs även
riskbedömningar
utifrån
portföljhanteringsperspektiv.
Användning
av
olika
riskhanteringsmetoder kan öka risken för inkludering av samma typ av risker, alltså dubbla
beräkningar. Detta kan ledda till felaktiga osäkerhets- och riskbedömningar. Alltså en alldeles för
stor användning av riskhanteringsmetoder eller när alla använder samma medel, kan vara en källa
till risk och även vara självförgörande (Power, 2007). Power, (2007) noterar att osäkerhet aldrig
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kan bli perfekt organiserad trots att individerna försöker skapa rutinmässiga processer och
formella rutiner.
Situationen är typisk för stora organisationer som måste balansera mellan flexibilitetsbehov och
formaliseringskrav. Fördelen med situationen är att bankernas internmiljö innehåller möjligheter
att samla, bevara och öka kunskapen om värdering, vilken är en källa till förbättring av
riskstyrning i hela organisationen. Identifiering av nya risker vid värderingsarbete kan utveckla
koordineringsmekanismer t.ex. identifiera nya arbetsprocesser och behov av nya rapporter. Det
kan även ställa nya krav på RM-organisationen.
RM-situationer och dess påverkan på flexibel värderingssituation
Som det framgår från olika teoretiska källor (Jorion, 2001, Doherty, 2000, van Greuning, 2003
och Power, 2007) ökar inte enbart finansiella utan även andra olika typer av risker som
ränterisker, kreditrisker, likviditetsrisker, juridiska, rykten, operativarisker och andra typer av
risker hos stora bolag som banker, pga. ett större utbud av finansiella instrument. Bankerna är
starkt påverkade av lagstiftning som kräver kontroll över risker. Faktumet att det finns juridiska
krav (bl.a. aktiebolagslagen) att ha standardiserade riskhanteringsrutiner för noterade bolag tyder
på behov av att ha sådana rutiner för att skydda alla intressenter, bland annat de anställda för
olika hot som finns i en föränderlig och komplex miljö. Mintzberg (2009) noterar att juridiska
krav och extern kontroll leder dessa organisationer till maskinbyråkrati - ”safety” byråkrati - i
syfte att minimera risker.
Enligt Power (2007) skapar organisationer olika kontrollfunktioner med tjänstemän som har till
uppgift att ta fram och tillhandahålla den interna organisationen med regler och normer. Syftet
med det är att på ett standardiserat sätt hantera osäkerhet i organisationer. Alltså, för att
genomföra samordning och koordinering av risker har stora organisationer behov av att ha RMorganisationer.
Vidare är bankernas risksamordning högst standardiserad. För att kunna hantera en mer komplex
miljö har större företag som banker behov av att standardisera sina riskhanteringsrutiner (med
hänvisning till Mintzberg). Standardisering på övergripande företagsnivå, innebär t.ex. åtkomst
av olika kontrollsystem i olika delar av företaget som ger stordriftsfördelar (med hänvisning till
Perloff, 2009). Denna information kan användas även vid värderingsarbete, vilket innebär bättre
riskhantering. Standardisering av RM-aktiviteter ökar kunskapen om risker och riskhantering.
Dock innebär även standardisering av RM-aktiviteter en paradoxal situation. Det primära syftet
med RM är att hantera osäkerhet och risker. Arbetet med komplexa miljöer där banker befinner
sig kan inte rationaliseras till enkla uppgifter och dynamiska miljöer kan inte förutsägas göras
repetitiva och standardiserade (Mintzbeg, 2009). Arbetet med riskhantering liksom värdering
kräver flexibilitet och kan inte följa skrivna regler, procedurer och instruktioner. Bankernas
standardiserade RM-rutiner tyder på en hög formaliseringsnivå. Som Power (2007) noterar är det
inte ovanligt att ERM främjar ytliga och perfektionistiska formuleringar av riskhantering som kan
leda till förlamning. Enligt Mintzberg (2009) kan samordning och standardisering av komplexa
arbetsprocesser även innebära att själva arbetet blir ineffektivt. Ett av problemen med ERM är
dubbla riskhanteringsaktiviteter bland funktionerna (Andersson & Frigo, 2009). För hög
standardiseringsnivå kan skapa risk för dubbla riskberäkningar eller tvärtom, kan beräkningar
missas (Damodaran, 2010, Doherty, 2000, Frigo & Andersson, 2009). Detta kan påverka
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organisationens verksamhet negativt, inkluderat värderingsarbete som använder olika
riskhanteringsmetoder och beräkningar i sitt arbete. Deloittes (2010) noterar att de största
utmaningarna för bolag är implementering av ett effektivt och integrerat ERM-program inom
verksamheten.
Värderingsarbete hos stora bolag kan härledas till organisationer med professionell byråkrati
(utifrån ett förenklat perspektiv). Eftersom värderingsarbete kräver flexibilitet, kan hierarkiska
RM-organisationer med formaliserade rutiner och vertikal specialisering vara ett hinder för
effektivt professionellt värderingsarbete som kräver komplexitet och dynamik. Kontroll som
innebär centralisering och formalisering innebär att professionell byråkrati ändras till
maskinbyråkrati (Mintzberg, 2009). Analys av värderings- och RM-situationer hos bankerna
visar att det finns ett dilemma att balansera flexibilitet med kontroll. Som Donaldson & O’Toole
(2007) och Harryson (2002) skriver kräver den kreativa processen, liksom värderingsarbetet,
flexibilitet medan genomförandeprocessen behöver effektivitet och rutin av en mer hierarkisk
organisatorisk enhet.
.
Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur RM-organisationsstrukturen och formen i sin helhet
stämmer överens med den befintliga organisationen där även värderingsarbete ingår. Hur
påverkas värderingssituationen vid en RM-situation med stark lednings- & teknostruktur och hur
– vid en integrerad RM-organisationsstruktur?
En RM-organisation med stark lednings- och teknoroll har en tydlig maskinbyråkratiform. Som
framgår från diskussionen ovan är maskinbyråkratin motsägelsefull mot de behov (bl.a.
flexibilitet) som den professionella byråkratin har, där även arbete med värderingar ingår.
Situationen med en stark tekno- och ledningsstruktur innebär ökad kontroll och övervakning, som
negativt påverkar osäkerhetshanteringen vid professionellt arbete. En sådan situation fungerar
inte i en föränderlig och komplex miljö. Teknokratisk kontroll och nära ledarskap stödjer inte
stödjer inte komplexiteten (Mintzberg, 2009). Det betyder att en RM-situation med stark
lednings- & teknostruktur inte förbättrar värderingssituationen.
Eftersom en integrerad RM i befintlig organisation innebär mindre teknostruktur betyder det även
mindre hierarkisk styrning som i sin tur innebär mindre formalisering och vertikal specialisering.
Detta lägger större fokus på anpassning av risksamordningsrutiner i den befintliga
organisationen. Denna situation förbättrar värderingssituationen då integrerad RM ger större
utrymme för flexibelt arbete, vilket är viktigt för värderingsarbetet samtidigt som stödjer
värderingsarbete med kunskap.

5.4 Sammanfattning
Undersökning av samband mellan risk management och värdering visar hos både riskkapitalbolag
och banker finns situationer med egenskaper som stödjer och utvecklar varandra.
Jämförelse mellan en värderingssituation och två RM-situationer hos riskkapitalbolag visar
följande:
x Gällande sambandet mellan självstyrande RM och flexibel värderingsituation, trots att
dessa två situationer hanterar osäkerhet och risker samt samverkar med varandra, saknar
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de egenskaper som förbättrar varandras situationer på lång sikt.
Sambandsundersökning mellan samordnad RM och flexibel värderingssituation visar att
situationerna utvecklar varandra. Vid samordnad RM standardiseras processer, resultat
och kunskap gällande risker och dess hantering. Dessa egenskaper förbättrar den flexibla
värderingssituationen då kunskapen ökar. I sin tur innebär situationen bättre
förutsättningar vid användning av värderingsverktyg. Samtidig som standardisering av
riskhantering ställer krav på högre formaliseringsrutiner vid värderingsarbetet1. Detta
förbättrar värderingssituationen. En positiv trend skapas då kunskap om nya risker vid
värderingar mer formaliseras och bevaras som i sin tur leder till en bättre riskstyrning dvs.
bättre RM-situation hos RB.

Sambandsundersökning mellan en värderingssituation i förhållande till två RM-situationer hos
banker visar följande:
x Gällande värderingssituationens påverkan på RM skapar en viss nivå av formalisering
förutsättningar att öka kunskapen om hantering av osäkerhet och risker vid
värderingsarbete. Det innebär utvecklingsmöjligheter för riskstyrning i bankerna. Varje ny
information om nya risker och nya värderingsverktyg tas emot av RM-organisation som i
sin tur kan förbättra koordinering av riskhanteringsprocesser, rapportering samt föra
kunskap om risker vidare i organisationen. Däremot kan för hög formalisering samt
övervakning och kontroll av värderingsarbetet betyda sämre hantering av miljö och
osäkerhet. Det kan leda till felaktigheter gällande riskhantering och bedömning som i sin
tur kan leda till felaktiga beslut vid riskstyrning.
x Även RM-situationens påverkan på värderingssituationen är inte entydig. Standardisering
av arbetsprocesser, resultat och kunskap gällande risker ökar både kunskap om risker och
dess hantering generellt samt skapar möjligheter att komma åt olika typ av information i
olika system och verktyg som kan användas vid värderingsarbete. Detta innebär
förbättring av värderingssituationen. Samtidigt som för hög standardisering kan leda till
nya risker genom ineffektivt och dubbelt värderingsarbete eller felaktigheter i
värderingen. Därför ligger stort fokus på hur RM-organisationens struktur ser ut:
o Situationen med en RM-organisation som kännetecknas av en stark lednings-och
teknostruktur tydliggör maskinbyråkratin som RM-organisationsform i den befintliga
organisationen. I sin tur fungerar maskinbyråkratin i enkla och stabilla miljöer men
inte i föränderliga och komplexa miljöer. Stor RM-teknostruktur innebär större
kontroll och reglering som negativt kan påverka en värderingssituation.
o Däremot är en RM-situation med mer integrerad teknostruktur bättre för
värderingssituationen. Integrerad RM innebär mindre hierarkiskt styrning och större
fokus på anpassning av RM-koordineringsmekanismer i den befintliga
organisationen. Detta ger större utrymme för flexibelt arbete vilket är viktigt för
värderingsarbetet.

1

Jag identifierade bara en värderingssituation hos riskkapitalbolag. Med en djupare empirisk undersökning skulle
det vara möjligt att särskilja flera situationer. Förmodligen har de RB som har samordnad RM redan en mer
formaliserad värderingssituation till skillnad från de övriga.
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6. SLUTSATSER
Syftet med uppsatsen är att identifiera sambanden mellan risk management och värdering.
Vid genomgången av referensramen gällande investerings- och finansiell teori, bl.a Damodaran,
(2010), Koller (2010), Artemenkov m.fl. (2008), Shahed m.fl (2008) och French, (2005) har jag
kommit fram till att forskningen gällande värdering koncentrerar sig på värderingsmodeller,
riskhanteringsmetoder och dess användning. Dock sker forskningen kring värdering utifrån ett
enskilt/individuellt perspektiv. Vidare framgick det från det normativa och deskriptiva teoretiska
underlaget gällande risk management att forskningen sker både inom ett enskilt ämne och som en
del av andra områden. Utifrån historiken har en utveckling skett från traditionell till
företagsövergripande risk management som innebär att de största förändringarna inom området
har skett organisatoriskt. Därför anser jag att forskning av värdering respektive risk management
bör ske även utifrån ett organisationsteoriperspektiv och inte enbart utifrån de enskilda ämnena
för att ge bättre förståelse av dessa fenomen och förklaring hur de fungerar och förutsägs.
I uppsatsen transformerades faktorer som beskriver RM och även värdering till faktorer som
härleds till Mintzbergs (2009) organisationsteori. Detta ger en plattform vid jämförelse av sådana
fenomen som värdering och RM och det leder till ett bättre mönster matchning.
Min undersökning visar att Mintzbergs ”Structure in fives” teori är lämplig att applicera på
undersökningar av forskningsområden som värdering och RM. Teorin fokuserar på vertikala och
horisontella indelningar och samordning, vilket är aktuellt för denna typ av undersökningar då
olika områden, t.ex. värdering, kan ses som en del av den operativa verksamheten och RM är mer
intressant utifrån vertikal indelning. Dessutom ger Mintzberg (2009) ett bra teoretiskt underlag
för identifiering av samband eftersom detta förklarar hur omvärldsfaktorer påverkar osäkerhet
som i sin tur påverkar olika fenomen och situationer i organisationer.
Undersökningens resultat
Gällande RM framgår från undersökningen att både RB och bankernas RM i grunden har den
traditionella RM som handlar om identifiering och hantering av risker samt fokus på användning
av RM-metoder. Vidare särskildes det två situationer hos RB där den första innebär att själva
riskhanteringsprocessen är slumpartad och riskhanteringen är knuten till en enskild händelse
vilket är typisk för traditionell RM. Det motsvarar självstyrning som koordineringsmekanism.
Den andra situationen härleds till en mer samordnad, alltså en viss standardisering av RMaktiviteter, som även tyder på företagsövergripande riskhantering.
Banker som är publika bolag och är reglerade av lagstiftning kännetecknas av högt standardiserad
risk management, som innebär process-, resultat- och kunskapsstandardisering av sådana
företgagsövergripande RM-aktiviteter som VaR, ERM och intern kontroll. Undersökningen visar
att företag med högt standardiserad RM även har RM-organisationer i syfte att samordna och
koordiera dessa aktiviteter. Dessa organisationer kännetecknas av vertikal arbetsspecialisering
och motsvarar maskinbyråkrati som organisationsform. Dock skiljer sig RM-organisationer
utifrån teknostrukturens och ledningens roll
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Det framkommer att oavsett storlek kan varje bolag styra sina risker. Som exempel kan små
bolag välja att ha antingen självstyrande eller mer samordnad risk management, däremot kan
stora bolag antingen inrikta sig mot att bygga en stark lednings & teknostruktur gällande risk
management eller ha risk management integrerad i befintlig organisation. (se Figur 7)
Min undersökning visar att både riskkapitalbolagen och bankerna har gemensamma
beröringspunkter och skillnader gällande värdering. De flesta RB och alla banker använder
komplexa sammansättningar av modeller och riskhanteringsmetoder vid värdering. Bolagen utgår
från minst tre modelltyper, där DCF och jämförande värdering är de vanligaste modellerna. De
använder en rad riskhanteringsmetoder vid värderingsarbete, sådana som CAPM-modellen,
scenarioanalys, beslutsträd, simulering, stresstester och/ eller känslighetsanalys.
Undersökningsresultatet stämmer överens med Nilsson (2002), Dittmanns m.fl. (2004) och
Shahed m.fl.(2008) studier. Vidare har alla bolag ett högt kunskapsbehov vid värderingar då
arbetet har en bred arbetsspecialisering och tillhör det professionella arbetet.
Däremot påverkar bolagstyp och förtagsstorlek vissa värderingsegenskaper. Hos
riskkapitalbolagen kännetecknas värderingen av att ha flexibilitet i arbetet å ena sidan, men
begränsade kunskapsökningsmöjligheter å den andra sidan. Situationen fungerar i adhockratin
som organisationsform. Bankerna har däremot mer formaliserad portföljriskhanteringsinriktad
värdering med större utrymme för kunskapsökning. Bankernas värderingsarbete är en del av den
operativa kärnan och fungerar i professionell byråkrati som den ursprungliga formen.
Samband mellan risk management och värdering
Utgångspunkt för identifiering av sambanden mellan risk management och värdering är
osäkerhetshantering i föränderlig och komplex miljön. Följande samband där risk management
och värderingssituationer stödjer och utvecklar varandra identifierades:
x Hos riskkapitalbolagen standardiseras processer, resultat och kunskap gällande risker och
dess hantering vid samordnad riskstyrning. Dessa egenskaper förbättrar den flexibla
värderingssituationen då det ökar kunskapen som i sin tur ökar möjligheterna till bättre
användning av värderingsverktygen och bättre riskhantering. Samordnade
riskhanteringsaktiviteter innebär även att det ställs krav på en viss formalisering av
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värderingsarbetet. Det skapas en positiv trend då kunskap om nya risker vid värderingar
mer formaliseras och bevaras som i sin tur leder till en bättre riskstyrning – koordinering
av RM hos RB.
x

Bankernas miljö beskrivs inte enbart som föränderlig och komplex utan även som
reglerad av lagsstiftning. Värderingsarbete som har en viss formaliseringsnivå och goda
kunskapsökningsmöjligheter bäst stödjer RM. Ett sådant värderingsarbete innebär att
kunskap om omvärld, nya risker och värderingsverktyg standardiseras. . Varje ny
information om nya risker och nya värderingsverktyg tas emot av RM-organisation som i
sin tur kan förbättra koordinering av riskhanteringsprocesser, rapportering samt föra
kunskap om risker vidare i organisationen. På så sätt höjer det RM-nivån i hela bolaget.
Vidare är standardiserad och integrerad RM i befintlig organisation den situation som bäst
påverkar värderingen. Standardisering av RM-processer, resultat och kunskap innebär
stöd i olika RM-frågor för hela organisationen, inkluderat värderingsarbete. En mer
integrerad RM-organisationsform innebär mindre övervakning och kontroll som är en
viktig förutsättning för professionellt värderingsarbetet.

Vad bör bolagen bli uppmärksamma på?
RB som har adhokratin som organisationsform kännetecknas av en låg formalisering som innebär
att standardiseringsnivån är låg. Det framgår av uppsatsen att RB som småbolag har begränsade
kunskapsökningsmöjligheter, vilket i samband med låg formalisering innebär att även befintlig
kunskap om osäkerhetshantering vid värderingar kan försvinna. Det i sin tur innebär att småbolag
borde bli uppmärksamma på behovet av att kontinuerligt öka och även standardisera kunskapen
om risker och dess hantering inom området.
Störst utmaning för noterade bolag är att balansera mellan flexibilitetsbehov och
formaliseringsrutiner. Bolag som har RM med en stark tekno- och ledningsstruktur har även ökad
kontroll och övervakning av organisationen, vilket innebär hög vertikal specialisering. Dessa
egenskaper visar att en sådan RM har en tydlig form av maskinbyråkrati som är ett hinder för
professionellt arbete som värdering vilket utesluter nära kontroll. För hög formalisering samt
övervakning och kontroll av värderingsarbetet kan betyda sämre hantering av miljö och
osäkerhet. Det kan leda till felaktigheter gällande riskhantering och bedömning som i sin tur kan
leda till felaktiga beslut vid riskstyrning
Vidare vill jag beröra frågan om hur osäkerhetshantering påverkar miljön. Både RB och
bankernas miljö beskrevs som föränderligt, dynamisk och komplex där bankerna även påverkas
av lagstiftning gällande riskhantering. Undersökningen visade att bankerna skapade
rikshanteringsprocesser med många aktiviteter och stora RM-organisationer. Ett sådan enormt
arbete innebär förstås att själva osäkerheten minskar. Vad innebär det? Osäkerhet omvandlas till
risker som måste identifieras och hanteras. Jag vill påstå att det skapas en ny miljö – riskmiljövilket som Power (2007) noterar, att risker skapar nya risker.
I uppsatsen lyfts följande vidare forskningsområden fram:
x Nyttomätning
Vid undersökning av sambanden mellan värdering och RM utgick jag från jämförelse och
matchning av olika egenskaper mellan dessa två fenomen. Min undersökning leder till sådana
vidare frågor som hur kan samband mellan värdering respektive RM mätas? Jag vill notera att det
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finns en viss problematik med att mäta både värdering respektive RM. Resultat på exempelvis
företagsvärdering syns efter sju- åtta år. Däremot kan mätningar gällande riskkontroller vara
självuppfyllande.
Vad säger den teoretiska referensramen? Vid värderingar tas ett värde fram som kan definieras
som förväntad nytta under osäkerhet. (Perloff, 2009) Det är viktigt att ha regler för
investeringsbeslut som är beroende av den förväntade nyttan samt i ett beslutsfattande
sammanhang utgå från en nyttofunktion. Optimering av den förväntade nyttan är ett bra verktyg
för beslutsfattande bland ekonomer och analytiker. (Aven, 2003, Levy, 2006). Förväntat värde är
”probability – weighted average of the monetary value” som används i samband med
riskbedömning. Förväntad nytta innebär ”probability-weighted average of the utility from the
monetary value” och används i beslutsfattande under osäkerhet. Vidare hur kan nytta som
begrepp operationaliseras? Lönsamhet visar finansbolagets kapacitet att hantera risk och/eller att
öka sitt kapital. Samtidigt kan dess indikation vara avkastning på eget kapital som mäter
resultatet av aktieägarnas investeringar. (van Greuning, 2003) Räntabilitet på eget kapital kan
delas upp utifrån den finansiella risken, som beror på finansieringen med främmande kapital och
rörelserisken, alltså avkastningen på det sysselsatta kapitalet. En företagsledning kan påverka
utfallet i båda dessa avseenden och bär därför ansvaret för totalrisken – räntabiliteten på eget
kapital. (Olve & Samuelson, 2008). Är räntabilitet på eget kapital en relevant mätning? Vilka
andra mätningar kan bedöma nyttan?
Uppsatsen leder även till en frågeställning om kostnader som uppstår för underhåll av
standardiserade RM-processer och RM-organisationer. Enligt Coase tenderar ”alltför stora och
komplexa organisationer att bli så komplexa att själva styrningen och koordinationen är för
kostsam att ha internt. Man säger att organisationer fallerar” (Coase, 1937, refererat i ErikssonZetterquist m.fl., 2008:186). Jag anser att Coase teorin kan används i undersökning av RM hos
stora och noterade bolag. Jag tycker att det skulle bli relevant att vidare utforska risk
managementeffekten även utifrån transaktionsteori och teorier som berör affärsutveckling.
x Osäkerhetshanteringsprocess
Som jag skrev ovan skapade noterade bolag en ny miljö – riskmiljö och fenomenet är intressant i
sig. Vidare utgick jag vid sambandsundersökningen från bedömningen av hur olika egenskaper
och situationer hanterar osäkerhet som påverkas av miljön. Dock gjordes den utifrån teoretisk
matchning. Jag anser att det skulle bli relevant med vidare forskning och en empirisk
undersökning av hela osäkerhetshanteringsprocessen som jag kortfattat beskrev i
problemdiskussionen (del 1.2, se även Bild 1 och 2).
x Nya risk managementtendenser:
Genomgång av olika teoretiska källor visar att värderingsmodeller beskrevs utifrån teoretiska
investerings-/finansiella källor. Enligt undersökningen har dessa modeller blivit ett RMgranskningsområde. Dessutom ökade riksmanagementområdet även organisatoriskt hos bankerna
(exempelvis kreditavdelningen är en risk managementfunktion). Jag noterade även att arbetet
med värderingar har blivit en del av den så kallade ”reputational risk management” hos vissa
bolag. Min undersökning påvisar att Powers (2007) påstående om att risk management vill ha
kontroll över allt stämmer. Jag anser att dessa nya RM- tendenser och dess konsekvenser är ett
aktuellt forskningsområde.
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x Balansering av flexibilitetsbehov och kontroll- & formaliseringskrav:
Undersökningen bekräftar att det finns en paradox och ett dilemma gällande formaliserings och
flexibilitetsbehov för stora företag. Det framkom av uppsatsen att inte enbart arbete med
värderingar utan även riskhantering kräver flexibilitet som är ett dilemma för stora bolag som
fungerar i en formaliserad och standardiserad organisationsmiljö men har behov av flexibelt
arbete i den operativa kärnan. Jag anser vidare att forskning av paradoxen skulle ha en praktisk
nytta för hur bolag kan styra sin verksamhet gällande risk management och värdering.
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8. BILAGA
8.1 Enkätfrågor
Generellt
1. Vilken typ av bolag är Ert bolag?
2. Hur många anställda är det i Ert bolag?
3. Hur stor andel av Era anställda tillhör verksamheten som riktar sig mot investeringsfrågor?
4. Hur stor andel av Era anställda som jobbar med investeringsfrågor gör bolagsvärderingar?
Värdering
5. Hur har er avkastning varit gällande bolagsvärderingar under de senaste tio åren? Med
avkastningsbedömning menas differensen mellan beräknat avkastningsvärde och verkligt
värde. (Markera ett alternativ av fyra möjliga)
6. Vilka modeller och metoder används vid bolagsvärderingar och i vilken omfattning?
(Markera ett alternativ per modell/metod- utifrån en lista). ,
7. Hur stor vikt lägger Ert bolag på utveckling av modeller och metoder för bolagsvärderingar?
(Markera ett av alternativ av fyra möjliga)
8. Hur stort utrymme har analytikern att anpassa modell, metod och verktyg vid
bolagsvärderingsarbetet? (Markera ett alternativ av fyra möjliga)
9. Hur mycket stöd får analytikern från företaget generellt i arbetet att värdera risker?
(Markera ett alternativ av fyra möjliga) Vilken typ av stöd är det vanligaste?
10. Hur prioriterar ledningen/ beslutsfattare ny information/oförutsedda situationer vid
värderingsbeslut? (Markera ett alternativ av fyra möjliga)
11. Hur mycket bestämmer analytikern själv vid ny information/oförutsedda situationer i sitt
arbete med företagsvärderingar? (Markera ett alternativ av fyra möjliga)
12. Om vi ser bolagsvärderingsbeslut som en process hur mycket bygger beslutet på befintlig
beprövad värderingsmetod, ink speciella regler/undantag, och hur mycket på annat (Markera
ett alternativ av 11)
13. Hur bedömer ni att miljön är där ni bedriver er verksamhet (Markera ett alternativ av fyra.)
Risk management
14. Hur bedömer Ni risk management utifrån följande påstående? (Markera ett alternativ per
påstående: Finns inte/ finns: stämmer delvis, stämmer helt):
x Bolaget har uttalade mål för riskhantering
x Riskhanteringsstrategier är framtagna och genomförs
x Riskportfölj fungerar effektivt
x Value at risk system finns och mätningar genomförs effektivt
x ERM (Enterprise risk management)-program är framtagna och genomförs
x ERM system eller liknande riskkontrollsystem fungerar effektivt
x Kontrollsystem med mätningar för att hantera interna risker (eller operationella risker) är
framtagen och fungerar
x Regler och rutiner för att hantera risker är framtagna och följs noggrant åt
x Organisationen hanterar alla typer av risker
x (ekonomiska-, operativa-, affärs- och övriga risker)
x Kommunikation gällande riskhantering fungerar bra i organisationen
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Det läggs stor vikt lägger på utveckling av riskhanterings metoder och verktyg
Bolaget använder befintliga processer för risksamordning
Det sprids kunskap om risker i organisationen

15. Hur bedömer ni er risk management utifrån följande påståenden (Markera ett alternativ per
påstående (mellan ett och fyra):
x Vi ser risk som enskild ”hazards” ------ Vi ser risk i sitt sammanhang av affärsstrategier
x Vi identifierar risker och gör riskbedömning - ----Vi satsar på riskportföljs utveckling
x Vi jobbar för att minska/reducera risker ---- Vi lägger fokus på riskoptimering
x Vi har risk ”limits” --------Vi har riskhanterings strategier
x Det finns inga utsätta risk ägare ------Vi har definierad riskansvarsområden i företaget
x "Risk är inte mitt ansvar" ------- Risk är ”allas ansvar "
x
16. Hur hanterar Era anställda nya oförutsedda risksituationer? (Markera ett alternativ av fyra )
17. Har Ni någon form av risk managementorganisation i ert bolag?(Markera endast om det
finns):
x CRO tjänst finns
x CRO tillhör bolagetsledningen
x Risk managementavdelning finns
x Annan typ av risk management organisation finns
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