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FÖRORD

Denna magisteruppsats är en del i vår snart avslutade ekonomutbildning vid universitetet i
Luleå. Uppsatsen behandlar riskbedömning vid förvärv av noterade respektive onoterade
bolag. Utgångspunkten har varit investmentbolagens synvinkel på problemet. Vi hoppas att
uppsatsen kan ge en viss klarhet gällande problematiken runt riskbedömning samt en bättre
förståelse för olikheten mellan noterade och onoterade bolag.

Uppsatsen författades under de sista skälvande veckorna som föregick övergången till år 2000.
Arbetet har kännetecknats av ett antal roliga och dråpliga situationer. Ett exempel på något vi
aldrig kommer att glömma var den givande intervjun med Arne Karlsson, VD för Ratos. En
annan situation som inte heller kommer att falla i glömska är besöket i datasalarna dagen före
inlämningen. Det finns två typer av studenter i detta läge. Den första stereotypen kännetecknas
av en enorm fokusering. Dessa studenter skulle inte ens märka om datorn slocknade och
därmed fortsätta skriva i en frenetisk takt. Vad som ligger bakom denna skrivkoma kan bara
gudarna veta, förmodligen är starkt kaffe en bov i dramat. Den andra stereotypen känns igen
på det sönderrivna håret och de lågmälda och bittra utropen som varken kan översättas eller
tryckas. De lågmälda utropen ökar i styrka för varje minut och om skrivaren lägger av eller om
pappret tar slut bör självbevarelsedriften be dig gå därifrån. Vilken kategori vi tillhör får ni
själva lista ut, kanske ett mellanting?

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till Per Spångberg på Investor och Arne Karlsson på Ratos.
Vi vill även tacka Joakim Hedqvist och Åsa Carlsson som hjälpt oss på vägen. Givetvis skall
vi inte glömma våra respondenter Elin och Linda samt vår handledare Lars Lassinantti som
stått ut med oss och vårt okonventionella sätt under arbetets gång…

Tack!

Luleå den 21 januari 2000

______________________________ ______________________________
Anders Hjälte Marcus Linna



SAMMANFATTNING

Uppsatsen behandlar riskbedömningen vid förvärv av noterade respektive onoterade bolag ur
investmentbolags synvinkel. Vidare undersöktes om det föreligger några skillnader
beträffande specifika företagsrisker och marknadsrisker beroende på om de tilltänkta
förvärven är noterade eller onoterade bolag. Intervjuer gjordes med investmentbolagen
Investor och Ratos. Investor är Sveriges största investmentbolag och investerar nästan
uteslutande i noterade företag medan Ratos är ett av de mindre och har en uttalad strategi att
bara äga onoterade företag. Den främsta skillnaden mellan noterade och onoterade bolag låg i
själva riskbedömningen. Bedömningen av noterade bolag kännetecknades mer av ett
traditionellt analytikerarbete där hårda siffror analyseras. I onoterade bolag hade bedömningen
en mjukare karaktär. Detta innebär att bedömningen i onoterade bolag kännetecknas av en
djupare förståelse för bolaget i fråga. Detta beror främst på att informationstillgången är
mindre i ett onoterat bolag medan informationen i noterade bolag helt enkelt är mer offentlig
och mer tillgänglig. En annan skillnad mellan noterade och onoterade bolag rörde risken.
Investor ansåg att risken i ett onoterat bolag var större beroende på likviditetsrisken samt att
dessa bolag ofta är mindre storleksmässigt. Ratos var av en annan uppfattning och menade att
risken för de olika typerna av bolag var densamma. Detta kan bero på att Ratos lyckats skapa
en mötesplats för de onoterade bolagen. Sammanfattningsvis kan en övergång mot en mer
mångsidig analys skönjas där möjligheter fokuseras snarare än risker och där mjukare
variabler används snarare än historisk ekonomisk information. Detta gäller oavsett typ av
bolag och kan bero på att den ”nya ekonomin” har tagit fart.



ABSTRACT

This essay is about risk assessment in acquisitions of listed and unlisted companies. The
subject is approached from the point of view of investment companies. Furthermore, possible
differences between listed and unlisted companies were examined regarding risks. Interviews
were made with Investor and Ratos. Investor is the largest investment company in Sweden and
invests almost exclusively in listed companies. Ratos is one of the smallest investment
companies and has a strategy to only invest in unlisted companies. The main difference
between listed and unlisted companies was the risk assessment. The risk assessment in listed
companies is more about traditionally analyzing different numerical data, while the risk
assessment in unlisted companies is more flexible. This means that the risk assessment in
unlisted companies has more to do with getting a deeper understanding of the company.
Mainly this depends on the availability of information which is less in unlisted companies. In
listed companies, the information is public and, therefore, more available. The risk itself was
another difference between listed and unlisted companies. Investor is of the opinion that the
risk in unlisted companies is bigger because of the difficulty to convert the company into cash
and because of the smaller size of unlisted companies. Ratos, on the other hand, believes that
the risk in the two types of companies was the same. This is due to the fact that Ratos has
managed to create a meeting place for unlisted companies. Finally, a change in the way
companies are analyzed can be distinguished which means that the possibilities are focused
on, rather than the risks and where more flexible variables are used, rather than to break down
historical numerical information. This applies to both listed and unlisted companies and can
possibly be explained by the change to the “new economy”.
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1. INLEDNING

 detta kapitel ges en första inblick i vad uppsatsen kommer att handla om. I bakgrunden  kommer vi att
beröra investmentbolag rent generellt och i problemdiskussionen kommer vi att föra ett resonemang kring

risk samt noterade respektive onoterade bolag. Slutligen kommer vårt syfte att presenteras.

1.1 Bakgrund

Investmentbolag har sin uppkomst i England på 1860-talet och var särskilda företag för
aktieförvaltning. I USA växte investmentbolag fram som utövade en mer aktiv ägarroll. När
Wall Street kraschade torsdagen den 24 oktober 1929 inleddes 30-talets depression. Den
svarta torsdagen medförde att hälften av de 700 investmentbolagen gick i konkurs. Detta
föranledde en ändring i lagstiftningen i USA. Krav på riskspridning och offentlighet medförde
att investmentbolagen förde en mer försiktig placeringspolitik och att skuldsättningsgraden
sänktes. I Sverige tillkom de första investmentbolagen när bankerna år 1934 fick svårare att
äga aktier. Det var endast tillåtet för en bank att äga aktier för att säkra en fordran. Aktierna
skulle avyttras när detta kunde göras utan förlust. Ett sätt för bankerna att undgå detta problem
var att föra över aktietillgångar till investmentbolag. Investor och Custos är två exempel på
detta. Investor har vuxit fram genom Stockholms Enskilda Bank medan Custos vuxit fram
genom Skandinaviska Banken.1

Det som gör denna typ av aktiebolag intressanta är att de inte har en egen operationell
verksamhet i traditionell mening. Investmentbolagen investerar istället i en egen
företagsportfölj som i sin tur utomstående investerare är delaktiga i. Detta sker genom att den
utomstående investeraren äger aktier direkt i investmentbolagen. De två grundläggande
idéerna för ett investmentbolag är att sprida risken samt att kontrollera investeringarna aktivt.
Avvägningen mellan dessa två faktorer har varierat under olika tidsperioder och länder. För ett
investmentbolag är dock värderingsbedömningen av yttersta vikt. Detta på grund av att hela
verksamheten, som bekant, går ut på att aktivt förvalta andra bolag i aktieägarnas intresse. Ett
investmentbolag kan därmed beskrivas som ett extra led mellan aktieägarna och den
underliggande portföljen som investmentbolaget förfogar över. Detta betyder att
investmentbolaget måste uppnå en högre avkastning på sina investeringar än det
avkastningskrav som aktieägarna har på investmentbolaget (så kallad överavkastning). Detta
för att täcka sina kostnader för det arbete som utförs.2

Överavkastningen som investmentbolagen måste generera, medför ett ganska prekärt och
utsatt läge. Om den enskilde aktieägarens avkastningskrav inte uppnås kommer denne helt
enkelt att investera pengarna någon annanstans där en högre avkastning kan uppnås. För att
investmentbolagen skall uppnå en överavkastning i förhållande till den enskilda aktieägaren är
värderingsproblematiken en central del i verksamheten. Det är av yttersta vikt att
investmentbolagen investerar rätt, det vill säga att placeringarna ger en godtagbar avkastning.
Vidare spelar risken en betydande roll. Riskens storlek har ett starkt samband med
avkastningen. En godtagbar avkastning kan inte motiveras om risken är för hög.3

                                                          
1 Myrberg, U. (1987)
2 ibid
3 Landelius, A., & Treffner, J. (1995)
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1.2 Problemdiskussion

Det grundläggande, och ganska banala, problemet vid riskbedömning är att antaganden om
framtiden måste göras. Att måla upp framtiden är givetvis en omöjlighet i sig. Vad som
däremot rättfärdigar en riskbedömning av ett investeringsobjekt är att osäkerheten minskar.
Ett tillvägagångssätt för att försöka besvara framtiden är att använda det förflutna som
utgångspunkt. Förutsättningen för detta är att det finns historisk information tillgänglig. Att
använda historisk information kan dock vara direkt missledande beroende på hur snabbt
framtiden förändras. I slutändan måste många subjektiva bedömningar göras.4

Två grova aspekter kan skönjas vid riskbedömningen. Första aspekten förknippas med
svårigheten att förutsäga företagets omvärld, den så kallade yttre risken. Den andra aspekten
förknippas med det specifika företagets inneboende risk, den så kallade inre risken. Den inre
risken tar hänsyn till hur det enskilda företaget ser ut.5 Med andra ord kan två olika företag i
samma bransch och land medföra olika stora risker beroende på till exempel ledning,
kompetensnivå och finansiell status.

Begreppet risk framstår lätt som ett fenomen som är farligt och därmed inte välkommet, helt
enkelt något som bör undvikas. Shakespeare har dock ett annat synsätt på risk: ”Men that
hazard all do it in hope of fair advantages”. Shakespeare pekar på att risken inte endast medför
en möjlighet till förlust och skada utan även medför hopp om framtida förtjänster och vinster.6

För att ytterligare koppla till Shakespeares citat kan ett resonemang kring noterade och
onoterade bolag föras. Investmentbolag har alltid investerat i både noterade och onoterade
bolag. Tyngdpunkten (kärninnehavet) har dock legat på noterade bolag. Problemet med de
onoterade bolagen är att det inte finns en fungerande mötesplats och marknad som prissätter
aktierna.7 Marknaden för de onoterade bolagen kännetecknas därmed av imperfektioner och
skevhet på grund av bristen av information och fungerar helt enkelt inte på samma effektiva
sätt som till exempel Stockholms Fondbörs. Onoterade bolag medför därmed en risk utifrån
detta resonemang. För att återgå till Shakespeare skulle denna risk kunna utgöra en möjlighet.
Investmentbolag som lyckas på denna marknad kan åtnjuta stora konkurrensfördelar gentemot
övriga investmentbolag.

Vad som slutligen är en avgörande faktor för om en investering genomförs är den risk som
kan förknippas med investeringen. En rimlig lönsamhet rättfärdigas inte om risken är för hög.
Med andra ord spelar risken och dess bedömning en central och betydelsefull roll i hela
värderingsprocessen när ett investmentbolag skall rättfärdiga en investering. Utifrån vårt
ovanstående resonemang kring investmentbolag, risk samt noterade och onoterade bolag har
vårt syfte vuxit fram.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att förklara hur investmentbolag bedömer riskerna vid förvärv av
noterade respektive onoterade bolag.

                                                          
4 Dembo, R. S., & Freeman, A., (1998)
5 Clowes, M. J., (1999)
6 Moore, P. G., (1983)
7 Ross, S. A., (1999)
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2. METOD

ra forskning skall generera pålitlig information och data, erhållen genom säkra metoder. Resultatet skall
kunna användas på ett tillförlitligt sätt av berörda individer.8 I detta kapitel beskriver vi således vårt valda

tillvägagångssätt för att besvara syftet med uppsatsen. Med andra ord kan metoden ses som det verktyg som
forskaren använder för att uppfylla syftet. Vi kommer även att redogöra och uppmärksamma metodproblem som
har och kan uppstå genom vår valda metod.

2.1 Forskningsansats

Vi har, grovt sagt, valt att utgå från systemsynsättet i denna uppsats. Givetvis finns inslag från
andra ansatser representerade som till exempel aktörssynsättet som utgår från att forskaren har
tidigare kunskaper och erfarenheter om problemområdet som skall undersökas. Detta bildar
forskarens förförståelse som i sin tur har varit till hjälp när problemet och syftet formulerats.9

Systemsynsättet utgår från en holistisk ansats, det vill säga att helheten inte nödvändigtvis
sammanfaller med delarna. Delarna förklaras utifrån helhetens egenskaper och verkligheten
antas vara objektivt tillgänglig. I systemsynsättet söker forskaren efter orsakssamband men en
orsak behöver varken vara nödvändig eller tillräcklig för att en viss effekt skall uppstå.10

2.1.1 Deduktion respektive induktion

När deduktion, bevisandets väg, respektive induktion, upptäckandets väg, ställs mot varandra
kommer den teoretiska referensramen otvivelaktigt i fokus. För att utveckla detta påstående
skall vi kort belysa skillnaderna mellan dessa forskningsansatser ur vårt sammanhang. Något
förenklat utgår deduktiv metod från befintlig teori. Genom empirin prövas den befintliga
teorin som därmed kanske måste utvecklas eller kanske helt enkelt förkastas. Vid en induktiv
metod saknas däremot en relevant teoretisk referensram att utgå ifrån. Denna metod utgår
istället från empirin och skapar teorin. Som synes kännetecknas den induktiva metoden av en
mer explorativ karaktär.11

Vår undersökning är präglad av en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att vi utgått från
befintliga teorier som berör riskbedömning. I anslutning till dessa teorier har vi gjort en
empirisk datainsamling för att undersöka hur riskbedömningen i investmentbolag går till vid
investeringar i noterade och onoterade bolag. Den befintliga teorin bestämmer genom detta
förfarande vilken information som skall samlas in och hur den informationen skall tolkas12.
Slutligen har vi jämfört vår teori med resultaten i empirin för att därigenom dra slutsatser.

2.1.2 Kvalitativ respektive kvantitativ metod

Inom forskningen talas det ofta om kvantitativ och kvalitativ metod. Med kvantitativ
forskning avses sådan forskning där det insamlade materialet uttrycks i sifferform och
utvärderas med statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Genom att använda en kvantitativ
metod kan mer generella slutsatser dras inom problemområdet än vid en kvalitativ metod.

                                                          
8 Cooper, D., & Schindler, P., (1985)
9 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994)
10 ibid
11 Eriksson, L-T., & Widersheim-Paul, F., (1997)
12 Patel, R., & Davidson, B., (1991).
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Med kvalitativ forskning avses sådan forskning som använder verbala analysmetoder. Till
skillnad från en kvantitativ ansats syftar en kvalitativ ansats till att ge en djupare förståelse för
problemområdet.13

Vi fann den kvalitativa metoden bäst lämpad för vårt problem. Anledningen var bland annat
att vi ville skapa en djupare förståelse för vårt problemområde samt erhålla en viss grad av
flexibilitet. En annan orsak till valet av kvalitativ metod var vi ville skapa en bild av hur
investmentbolag gör en riskbedömning. Vidare innehåller de flesta typer av bedömningar
alltid vissa subjektiva inslag som lättare kan fångas upp med verbala analysmetoder. Slutligen
kan vissa frågeställningar kräva en anpassning till situationen och detta underlättas vid en
kvalitativ metod14.

2.2 Undersökningsansats

Vårt primära val stod mellan tvärsnittsstudie (surveyundersökning) och fallstudie. Vid en
tvärsnittsstudie undersöks ett fåtal variabler ur ett stort urval av enheter. Vid fallstudier
undersöks ett flertal variabler hos ett fåtal utvalda enheter. Den övergripande uppgiften med
en fallstudie är att skapa en helhetsbild av varje fall. På grund av att endast ett fåtal objekt
studeras kan inga större generaliseringar av den totala populationen göras. Det bör nämnas att
en fallmetod inte är synonymt med en kvalitativ metod. Även kvantitativa metoder inryms
under en fallstudie.15

Vårt val föll på fallstudie på grund av den djupare förståelsen vi ville förmedla men även på
grund av den tidsbrist som kännetecknar vårt arbete. Andra avgörande orsaker var den
flexibilitet som kännetecknar fallstudien och att vi ville erhålla så heltäckande information
som möjligt. Till skillnad från en tvärsnittsstudie är vi väl medvetna om att inga
generaliseringar av den totala populationen kan göras. Eftersom vi avsåg att skapa en större
förståelse för riskbedömningen, i dimensionen onoterade och noterade bolag, tror vi inte att
detta har utgjort något större problem.

2.3 Litteratur- och informationssökning

För att, i första hand, hitta en intressant infallsvinkel studerades en rad mer eller mindre
vetenskapliga artiklar. När slutligen problemområdet och syftet formulerats började
framtagandet av en referensram. Detta krävde en omfattande genomgång av litteraturen inom
det ämnesområde som har studerats. Litteratur och artiklar som inte har kunnat tillhandahållas
direkt via databaserna eller biblioteket har fjärrlånats via andra bibliotek.

Litteraturen och informationen som använts i uppsatsen har identifierats på två olika sätt.
Främst har sökning i biblioteksdatabaser genomförts. De databaser som varit aktuella är bland
annat Bibdia, Libris, Helecon, Affärsdata, Ebsco´s Academic Search FullText samt Alta Vista
och liknande sökverktyg. Vidare har ytterligare förslag på litteratur hämtats via
referenslistorna (kedjesökning) ur de böcker och artiklar som vi tidigare erhållit. De sökord
som vi använt oss av vid databassökningen har främst varit riskbedömning, onoterade bolag
och noterade bolag. Orden användes var för sig eller kombinerade. Ytterligare sökord har varit

                                                          
13 Patel, R., & Davidson, B., (1991).
14 Holme, I., & Solvang, B. K., (1997).
15 Eriksson, L-T., & Widersheim-Paul, F., (1997).
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investmentbolag, riskanalys, riskvärdering och risk. Samtliga ord söktes även i ordens
engelska form som till exempel investment company, riskanalyzing och risk assessment.

2.4 Urvalsprinciper

Urvalspopulationen uppgår till samtliga investmentbolag i Sverige. Vid urvalsförfarandet har
vi använt oss av ett problemorienterat urval. Detta urval innebär att aktörer som i någon
mening berör det undersökta problemet och syftet väljs ut16. I vårt fall innebar detta att vi
valde Ratos som för närvarande byter strategi till att endast investera i onoterade bolag och
Investor som till stor del investerar i noterade bolag. I vårt urval har det dock varit viktigt att
båda investmentbolagen har kännedom om båda typer av bolag. Eftersom vi har genomfört ett
problemorienterat urval har inget slumpmässigt urval gjorts.

I de utvalda investmentbolagen har vi försökt att identifiera värdefulla intervjupersoner som
har god inblick i vårt problemområde. På Ratos har vi intervjuat VD Arne Karlsson som
ligger bakom bytet av strategi. Arne Karlsson har tidigare arbetat som analytiker och är nu
ordförande i analytikerföreningen. En första kontakt med Investor gjordes via analytikern Åsa
Carlsson som tog sig tid att studera vårt problem och syfte för att kunna rekommendera en
lämplig respondent. Vi blev presenterade för Per Spångberg som är ansvarig för funktionen
Investor Relations. Denna funktion utformar ekonomiska rapporter och fungerar som en
informationskanal mot aktiemarknaden. Per Spångberg har tidigare arbetat som analytiker hos
Investor. Vårt förfarande med att hitta lämpliga respondenter kan eventuellt ge våra slutsatser
en något större tyngd.

2.5 Datainsamlingsmetod

De datakällor som används vid undersökningar kan, som britterna utrycker det, indelas i
”paper and people”17. Informationen kan således inhämtas från dokument eller från människor.
I vårt fall är detta en god beskrivning. Vid utvecklandet av referensramen har dokument, som
till exempel böcker och artiklar, använts och till empirin har människor intervjuats. Vidare
kan datakällor delas in i primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är information som sedan
tidigare funnits tillgänglig, det vill säga sådan information som någon annan redan har samlat
in till ett annat ändamål. Sekundärdata utnyttjas givetvis framför primärdata så långt det är
möjligt eftersom den oftast är både enklare och billigare att komma åt. Konkreta exempel på
sekundärdata är befintlig litteratur inom det specifika området, experter inom området men
även de kunskaper, det vill säga förförståelsen, som redan finns hos forskaren. Primärdata
utgörs således av data som inte tidigare har samlats in. Denna data får helt enkelt införskaffas
själv för sitt speciella ändamål.18

Med utgångspunkt från vårt syfte utgjorde intervjuer och enkäter de mest tänkbara
angreppssätten för att införskaffa primärdata. På grund av bland annat tidspressen,
flexibiliteten, kontrollbarheten och möjligheten till uppföljning valde vi intervjuer. För vår del
har personliga intervjuer och telefonintervjuer varit aktuella men på grund av att våra
respondenter befinner sig i Stockholm har personliga intervjuer rationaliserats bort på grund
av de ökade kostnader detta hade inneburit. Fördelen med telefonintervjuer framför enkäter är

                                                          
16

 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994).
17 Lundahl, U., & Skärvad, P-H., (1992).
18 Eriksson, L-T., & Widersheim-Paul, F., (1997).
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framförallt att de går fort att genomföra, svarsfrekvensen är hög och att kostnaden är låg
medan nackdelar kan vara att det inte går att ställa alltför komplicerade frågor och att
intervjuareffekter kan förekomma19.

Vi har valt att genomföra ostandardiserade intervjuer som utgår från en intervjuguide (se
bilaga 1). Till skillnad från standardiserade intervjuer som utgår från ett frågeformulär kan
frågeformuleringar och ordningsföljden mellan frågorna variera mera fritt. Huvudsaken är att
de ställda frågorna ger svar som täcker informationsbehovet. Intervjun kan i detta fall vara
betydligt mer flexibel och situationsanpassad.20

2.6 Analysmetod

I vårt fall har vi valt att presentera resultaten från våra intervjuer i löpande text, dock finns en
stark koppling till intervjuguiden eftersom vi använt oss av samma avdelningar. Däremot har
vi skrivit om rubrikerna från intervjuguiden för att dessa skall sammanfalla bättre med
innehållet under varje rubrik. Vi har valt att göra detta för att det skall vara lättare för en
utomstående läsare att koppla empirin till intervjuguiden. Under varje rubrik har svaren från
båda investmentbolagen samlats, dock separerade från varandra för att lättare få en överblick
vad respektive investmentbolag har svarat. Vi tror att en jämförelse har underlättats genom
detta förfarande. Där det har varit lämpligt har citat tagits in i empirin för att belysa olika
uttalanden. Eftersom en analys är en löpande process har reflektioner som uppkommit under
arbetets gång nedtecknats för att kunna användas senare. I analysen har likheter och skillnader
mellan de två investmentbolagen gjorts. Vidare har kopplingar gjorts mellan empiri och teori
där detta varit möjligt. I den avslutande diskussionen har vi försökt ta upp frågor som kommit
fram i anslutning till undersökningen.

2.7 Metodproblem

”The right question is usually more important than the right answer to the wrong question”

- Alvin Toffler -

För att bedöma forskningens kvalitet bör validiteten (överensstämmelsen, giltigheten) och
reliabiliteten (pålitligheten, tillförlitligheten) granskas21.

2.7.1 Validitet respektive reliabilitet

Validitet avser mätinstrumentets förmåga att mäta vad som avses att mäta. I de flesta
undersökningar är det i princip omöjligt att uppnå full inre validitet. Det är därmed viktigt att
klargöra graden av validitet och vara medveten om i vilken utsträckning som mätinstrumentet
mäter för mycket, för litet eller fel saker. För att stärka vårt mätinstrument lät vi kontrollera
detta med utomstående innan det skickades ut till respondenterna, dels avseende frågornas
innebörd och dels avseenden möjligheten att förstå frågorna. Förutom intervjuguiden skickade
vi även problemdiskussionen och syftet till våra respondenter för att dessa skulle ha möjlighet
att bättre förstå vad vi avsåg att mäta. Genom detta förfarande ville vi att respondenterna i

                                                          
19 ibid
20 Lundahl, U., & Skärvad, P-H., (1992).
21 Yin, R. K., (1994).
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förväg skulle få en möjlighet att ta reda på eventuella frågor som denne eventuellt saknade
kunskaper om. Vidare handlar validiteten om att ställa våra frågor till rätt personer. Detta tror
vi att vi lyckats med genom vårt urvalsförfarande (se avsnitt 2.4).

Ett tillräckligt antal indikatorer bör undersökas för att täcka in problemet. Detta har vi försökt
att lösa genom att ställa följdfrågor men även genom att vi tagit med en fråga som behandlar
”övrigt att tillägga”. När intervjuer genomförs för att samla in data tolkas materialet i flera
steg. Respondenten har först och främst tolkat de frågor som vi använt oss av. Därefter har vi
tolkat de svar respondenterna givit oss. Slutligen skall läsaren tolka det som vi presenterar.
Detta kan medföra att den slutliga tolkningen avviker från det vi avsett att beskriva. För att
begränsa detta problem har vi försökt att använda oss av vedertagna begrepp som saknar en
mångtydig betydelse. Vi har även spelat in våra telefonintervjuer för att underlätta
överföringen från respondent till papper.

I den teoretiska referensramen är vissa källor utformade utifrån noterade bolag. Detta kan
försämra validiteten på grund av att vi även inriktat oss mot onoterade bolag. Vi har dock
försökt att hitta neutral information som är relevant för båda typerna av bolag. Detta har varit
svårt eftersom litteraturen främst är inriktad mot noterade bolag. Vi har därmed i viss mån
varit tvungna att pröva vår referensram på onoterade bolag. Avslutningsvis är validiteten
lättare att uppnå i en kvalitativ studie på grund av den uppföljning, kontroll och närhet som
kännetecknar denna studie.22

Reliabiliteten  avser i vilken utsträckning fel och förutfattade meningar påverkar resultaten.
Hög reliabilitet uppvisas om oberoende mätningar av samma fenomen ger samma eller
liknande utslag. Ett mätinstrument eller en metod skall helt enkelt ge stabila och tillförlitliga
resultat. Att uppnå en hög reliabilitet vid kvalitativa metoder torde vara svårare än vid
kvantitativa metoder. Eftersom systemsynsättet är kvalitativt orienterat och mätresultaten inte
blir så precisa används sällan begreppet reliabilitet, det avgörande blir istället vad
mätresultaten kan användas till23. Vi har dock valt att kort diskutera reliabiliteten i vår uppsats.
Problem som kan försämra reliabiliteten kan häröra från dåliga stickprov, intervjuareffekter
och standardiseringsproblem i intervjusituationer.24 Fenomenet med intervjuareffekter kan ha
förekommit i vår undersökning. Detta problem är svårt att komma ifrån men vi har försökt att
inte använda ledande frågor och antydningar. Intervjuareffekten torde dock minska när
telefonintervjuer genomförs eftersom respondenten inte kan ta hänsyn till kroppsspråket. En
viktig aspekt angående vår reliabilitet kan vara att respondenterna i viss mån pratade förbi
varandra gällande noterade och onoterade bolag. Per Spångberg generaliserade onoterade
bolag som små medan Arne Karlsson menade att onoterade bolag kan vara alltifrån små till
stora. I vår studie har endast två investmentbolag studerats vilket innebär att
generaliserbarheten minskar. Vidare har inget slumpmässigt urval gjorts.

                                                          
22 Svenning, C., (1999)
23 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994).
24 Eriksson, L-T., & Widersheim-Paul, F., (1997).
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3. INVESTERINGSRISK

ortsättningsvis kommer vi att beröra investmentbolag och företagsvärdering där kalkylräntan är av central
betydelse. Vi kommer även att beröra olika typer av risker samt hur dessa kan bedömas. Slutligen kommer

vi att förklara hur avkastningskraven förändras enligt Capital Asset Pricing Model (CAPM) om en investering
är mer riskfylld.

3.1 Riskdefinition

Innan vi går vidare skall vi först och främst definiera ordet risk. I vårt fall består risken helt
enkelt av sannolikheten att värdet förändras negativt i en portfölj eller i ett företag som en
direkt följd av att yttre eller inre omständigheter inträffar i framtiden25. Med andra ord kan
värdet säkerställas med större sannolikhet för ett företag om risken är låg och vice versa.

3.2 Introduktion till investmentbolag

Denna kortfattade introduktion om investmentbolag kan med fördel lämnas utan större hänsyn
om kunskap om investmentbolag redan existerar. Om inte kan detta ses som en kort
introduktion till denna typ av bolag som trots allt utgör en ganska väsentlig del av vår uppsats.

Investmentbolag är, som tidigare sagts, ett bolag som placerar sina tillgångar i andra företag åt
sina utomstående aktieägare. Det som skiljer ett investmentbolag från exempelvis ett
förvaltningsbolag är ofta ett mer aktivt och långsiktigt ägande och en viss speciell
skatterättslig status. Enligt lagen om statlig inkomstskatt är ett investmentbolag ett
förvaltningsbolag med spritt ägande och med ett välfördelat värdepappersinnehav. Rent
praktiskt innebär detta att det minst krävs några hundra ägare och att mer än 50% av
tillgångarna är placerade i en diversifierad börsportfölj. Med andra ord måste ett
investmentbolag ha ett spritt ägande samt erbjuda aktieägarna väl utspridda placeringar för att
få klassificeras som ett investmentbolag. Reavinster som investmentbolag gör är skattefria.
Beskattningen sker istället genom en schablonintäkt på 2% av de ägda aktiernas värde vid
beskattningsårets ingång. Förutom att realisationsvinsterna för ett investmentbolag är
skattefria får ett investmentbolag behålla 20% av utdelningarna utan skattebelastning för
reinvesteringar. En av orsakerna till att investmentbolag behandlas olika skattemässigt är
troligtvis att omplaceringar i värdepappersportföljen skall möjliggöras. Genom att samla upp
nytt riskkapital till marknaden samt genom att satsa på nya företagsförvärv fyller
investmentbolag en viktig funktion beträffande samhällsekonomin. En sak som
investmentbolag har gemensamt med finans- och försäkringsbolag är att de är en mellanhand
mellan hushållen och företagen, samt att de sprider riskerna för de enskilda placerarna26.

Det aktiva ägandet som kännetecknar investmentbolag innebär i stora drag att de är
involverade vid planeringen av strategin för de ägda företagen. Detta åstadkoms genom att
personal från investmentbolaget tar plats i det ägda företagets styrelse. Efter förvärv
genomförs ofta rationaliseringar som gör att det förvärvade företaget passar bra in i
investmentbolagets övergripande strategi. Genom att delta i fusioner, företagsförvärv och
utförsäljningar spelar investmentbolagen en aktiv roll i näringslivets strukturomvandling27.
Investmentbolag har sällan ett påslag för goodwill, vilket är lika med skillnaden mellan
                                                          
25 Bernstein, P. L. (1996)
26 Hägg, C., (1991).
27 Karlsson, A., & Myrberg, U., (1985)
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börsvärdet och nettotillgångarnas marknadsvärde (substansvärdet). Goodwill kan vara ett
inarbetat varunamn, monopolfördelar, hög kompetens eller någon annan orsak som gör att ett
företag förräntar tillgångarna bättre än vad som förväntas28. Istället för goodwill har
investmentbolag ofta en rabatt. Detta innebär att börsvärdet på investmentbolaget är lägre än
substansvärdet. Detta är lite märkligt och det finns inget bra svar på varför denna rabatt
uppstår. En teori är att det ligger ett schablonmässigt beaktande av den latenta skatteskulden
som är förknippade med de orealiserade och framtida värdestegringarna på aktieinnehaven29.

3.2.1 Portföljdiversifiering i investmentbolag

En grundläggande tanke vid skapandet av bolagsformen investmentbolag var, att dessa genom
ett väl diversifierat aktieinnehav skulle kunna erbjuda små aktieplacerare en bra riskspridning.
Det viktiga med denna möjlighet är att små aktieägare, som annars många gånger skulle ha
mycket begränsade möjligheter att överhuvudtaget agera på aktiemarknaden, nu kan köpa en
väl riskspridd portfölj för en relativt låg kapitalinsats. En aktieplacerare kräver högre
förväntad avkastning av en placering med hög risk än av en med låg risk. En akties risk kan
delas upp i två typer, dels risk som är förknippad med hela marknaden och dels den risk som
är förknippad med det enskilda företaget. Den risk som är förknippad med det enskilda
företaget kan minskas genom att köpa en hel aktieportfölj, och då gärna i olika branscher.
Genom en portföljdiversifiering av aktier kan således den totala risknivån reduceras och kvar
blir huvudsakligen marknadsrisken. När risken reduceras föranleder detta ett lägre
avkastningskrav än om hela risken funnits kvar. En konsekvens av detta är att en akties pris är
högre om risken kan reduceras. På en någorlunda effektiv marknad baseras kurssättningen på
en risknivå som huvudsakligen består av marknadsrisk. Med andra ord förutsätts att risken
som förknippas med det enskilda företaget har diversifierats bort. En liten aktieplacerare, utan
möjlighet till egen riskspridning, har därmed för högt avkastningskrav för att kunna finna
kursnivåerna attraktiva. Detta medför att den förväntade avkastningen inte kommer upp till
dennes krav som då är högre än marknadens krav på grund av att han har ett högre
riskpålägg.30

Ovanstående resonemang visar att investmentbolagsaktier är lämpliga för små placerare.
Implikationerna för investmentbolagen blir att hålla en så pass diversifierad portfölj att den
företagsspecifika risken hålls på en acceptabelt låg nivå. Det torde räcka med ett tiotal
någorlunda jämnstora placeringar i ett antal olika branscher för att den företagsspecifika
risken i portföljen ska vara försumbar.

3.3 Introduktion till företagsvärdering

Ett företags värde är i princip lika med det diskonterade nuvärdet av alla framtida
betalningsströmmar från det aktuella företaget som netto kommer att tillfalla ägarna.
Betalningsströmmarna består främst av framtida rörelseöverskott, vilket kan betalas ut
fortlöpande till ägaren eller som restvärde vid avbrytande av verksamheten eller vid företagets
försäljning. Om företagets värde beräknas på detta sätt benämns det ofta som
avkastningsvärde. Avkastningsvärdet beror på olika faktorer för hur företagets resultat tros stå
sig över tiden samt den kalkylränta som har räknat med vid diskonteringen. Det är ganska

                                                          
28 Myrberg, U., (1987).
29 Löfgren, S., & Gometz, U., (1991).
30 Karlsson, A., & Myrberg, U., (1985).
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enkelt att definiera avkastningsvärdet men det är förenat med många svårigheter att räkna
fram det. Som alltid med framtida bedömningar är analysen viktig och det är där svårigheten
ligger. Analysen baseras på historiska resultat vad gäller kassaflöden och ligger till grund för
en bedömning av den framtida vinstförmågan. Faktorer som måste beaktas är bland annat i
vilken utsträckning företagets affärsidé är bärande på en längre sikt, om företaget är särskilt
beroende av vissa insatsfaktorer eller om förändringar i omvärlden beträffande till exempel
efterfrågeutvecklingen har betydelse för verksamheten.31

Vid beräkningen av nuvärdet på de framtida betalningsströmmarna används en kalkylränta,
vilket motsvarar ägarnas avkastningskrav. Kalkylräntan utgår oftast från marknadsräntan,
varefter justering sker för till exempel förväntad ränteutveckling, riskelement inom och utom
företaget, kapitalstrukturen inom företaget och skatteeffekter. De stora prognososäkerheter
som föreligger såväl i fråga om bedömningen av den framtida vinstförmågan samt
uppskattningen av en rimlig kalkylränta innebär att schabloner ofta tillgrips i beräkningar.
Andra hjälpmedel för att minska osäkerheten kan vara känslighetsanalyser, där värdet bestäms
under vissa alternativa förutsättningar, samt hjälpvärden som till exempel substansvärdet.32

3.4 Huvudproblematiken

Problematiken som finns kring företagsvärdering kan grovt beskrivas i två punkter:33

• Svårigheten att bedöma framtiden
• Val av värderingsmetod

3.4.1 Svårigheten att bedöma framtiden

Litteraturen beaktar nästan enbart problemet med värderingsmetodiken medan det i praktiken
ofta är framtidsbedömningen som är viktigare. Framtidsbedömningen inkluderar bland annat
valet av kalkylränta. Det bör framhållas att framtidsbedömningen främst gäller
avkastningsvärdering men att alla värderingsmetoder berörs mer eller mindre.

Beskrivningen av företaget är av yttersta vikt och en mängd möjliga scenarios bör beaktas för
att beskrivningen skall ge en rättvisande bild av företaget. Själva företagsvärderingen är mer
att uppfatta som en sammanfattning av den beskrivning som valts med olika alternativ och
riskbedömningar. Metoden som kommer till användning för att göra sammanfattningen av
företaget, alltså företagsvärderingen, är bra eller dålig beroende på hur mycket den snedvrider
beskrivningen och dess bakomliggande antaganden och variabler. En snedvridning skulle
kunna kallas metodfel och kan sägas vara den ekonomiska teknikerns egentliga problem.
Däremot är fel i den grundläggande analysen och beskrivningen något som varje beslutsfattare
gällande företagsvärdering måste ta ansvar för. En risk vid värdering är att analysen sker
främst utan prövning av underlaget för nuvarande och framtida resultatnivå. Basinformationen
kommer främst från redovisningen i form av resultaträkningar, balansräkningar och
finansieringsanalyser. Det måste beaktas att detta historiska material skall användas för en
framtida prognos samt att siffrorna är rättvisande.

                                                          
31 Löfgren, S., & Gometz, U., (1991).
32 ibid
33 Taylor, B., (1999)
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Nedan redovisas några viktiga omständigheter som bör beaktas beträffande basinformationens
validitet34:

• Är det redovisade resultatet riktigt?
• Är de planenliga avskrivningar tillräckliga vid beräkning av verkligt resultat?
• Förekommer motiverade satsningar på forskning och utveckling?
• Finns avskiljbara tillgångar från rörelsen som bör beaktas separat (exempelvis börsaktier)?
• Förekommer ett beroende av nyckelpersoner?
• Bör miljöinvesteringar förutses?

3.4.2 Val av värderingsmetod

Det finns ett antal olika värderingsmetoder varav vi kommer att kortfattat beröra tre centrala
metoder för att skapa en viss förståelse:35

Substansvärdet är det sammanlagda marknadsvärdet för de förvärvade tillgångarna som finns
i företaget efter avdrag för skulder. Detta värde kan i princip översättas till företagets egna
kapital. Med tillgångarnas marknadsvärde avses vanligen återanskaffningskostnaden, det vill
säga det reella försäljningsvärdet. Substansvärdet är ofta ett bra värde på hur väl, i
ekonomiskt, hänseende företagarna har lyckats med sitt företag.

Avkastningsvärdering är nuvärdet av framtida utdelningsbara vinstmedel. Vid beräkning av
avkastningsvärdet utgås det från att de framtida utdelningarna beräknas från år till år under en
begränsad tidshorisont och därefter med en jämn utdelning under evig tid36. En stark koppling
kan skönjas mellan företagets substansvärde och den avkastning denna substans kan tänkas
ge. Avkastningsvärdet och substansvärdet bör därmed komplettera varandra.

Kassaflödesvärdering är lika med nuvärdet av samtliga betalningsströmmar som generas av
företagets framtida verksamhet. Denna metod är den teoretiskt korrekta, åtminstone i
bemärkelsen att den mäter hur det köpande företagets förhållande påverkas av förvärvet och
vad som därför bör vara rimligt att betala. Nuvärdet av kassaflödet innebär att köparen skall
förutse effekterna av att köpa ett nytt företag. Om förvärvet medför framtida investeringar,
räntekostnader eller en framtida avyttring skall hänsyn tas till detta. Kassaflödesvärdering kan
ses som en utvidgning av den metod som används för att beräkna företagets avkastningsvärde.
Problemet med kassaflödesvärdering är att stora mängder information måste samlas in och
bearbetas. Ur denna aspekt kan en avkastningsvärdering vara att föredra.

Även om en värderingsmetod används som huvudalternativ vid en företagsvärderingen bör
även andra värderingar genomföras för att minimerar risken. Till en avkastningsvärdering bör
till exempel en substansvärdering och likvidationsvärdering göras. Genom att införa flera
olika typer av värderingsmetoder kan en bedömning av helhetsbilden underlättas.

                                                          
34 Löfgren, S., & Gometz, U., (1991).
35 ibid
36 Johansson, G., (1992).
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3.5 Kalkylräntan

Kalkylränta kan sägas vara det pris som en riskvillig placerare minst förväntar att erhålla för
att skjuta till riskkapital i exempelvis samband med förvärv av aktier. Kalkylräntan innefattar
en riskfri ränta, en riskpremie och en kompensation för inflationen (se figur 3:1). Dessa tre
poster bildar tillsammans det nominella förräntningskravet. Den riskfria räntan med tillägg av
riskpremien motsvaras definitionsmässigt av det reala förräntningskravet. Riskpremiens
storlek varierar från olika objekt med de speciella och olika risker som förekommer i olika
företag. Inflationskompensationen skall ses på ett långsiktigt perspektiv.37

Figur 3:1. Kalkylräntans begrepp (Hult, M., 1993, s 87)

Riskfri ränta
Antag att vi lever i en ekonomi utan skatter, inflation och risk, vad skulle då vara ett rimligt
avkastningskrav på investerat kapital? Svaret skulle givetvis kunna variera på grund av de
olika investerarnas olika önskemål om avkastning. För att uppnå en bättre och mer enhetlig
måttstock används statsobligationer som staten ger ut vid upplåning. Denna avkastningsränta
på statsobligationerna likställs oftast med den riskfria räntan och brukar ge en realavkastning
på två till fyra procent.

Riskpremie
I princip är ingen investering riskfri. När avkastningen på investerat kapital sker någon gång i
framtiden kan det oftast inte med säkerhet sägas hur stor avkastningen kommer att bli. Vad
som är grunden till att en investering är riskfylld är att det finns flera möjliga utfall till den
förväntade avkastningen. Vanligtvis görs en grov uppdelning av riskpremien, dels i en
objektsspecifik risk (inre) och dels i en marknadsrisk (yttre).

Den objektsspecifika risken, även kallad osystematisk risk, innefattar den specifika risken för
varje enskild investering eller enskilt företag. Enligt teorin kan investerare eliminera denna
risk genom att diversifiera investeringarna i en större portfölj. Marknadsrisken, även kallad
systematisk risk, är oundviklig och följer hela ekonomin i stort. Faktorer som påverkar
marknadsrisken är till exempel oljeprishöjningar, ränteförändringar, politiska beslut, allmänna

                                                          
37 Landelius, A., & Treffner, J., (1995).

Kalkylräntan består av:

Nominell ränta

Real ränta

Avkastningskrav
Objektsrisk

Marknadsrisk
Intäktsutveckling

Kostnadsutveckling

Riskfri ränta Riskpremie Inflation

Kalkylränta
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konjunkturnedgångar eller andra ingrepp på marknaden. Eftersom marknadsrisken är svår att
skydda sig från även om investeringarna är väl diversifierade måste den beaktas i kalkylräntan
på ett starkare sätt än den objektsspecifika risken.

Inflation
En generell prishöjning är en enkel definition på inflation, helt enkelt att varornas värde ökar i
förhållande till penningenheten. Problemet är att intäkts- och kostnadsutvecklingen förändras.
För att kunna uttrycka inflationen i kvantitativa mått används ofta konsumentprisindex som
mäter prisnivån på varor och tjänster för privatpersoner. Det finns även andra användbara
index som till exempel råvaruindex, löneindex, maskinprisindex och byggnadskostnadsindex.
Förändringarna i penningvärdet påverkar investerares arbete genom att lönsamhetsmål och
finansiella mål blir svårare att formulera och att kraven på bedömnings- och prognosmetoder
förändras.

3.5.1 Att beakta vid bestämmandet av kalkylräntan

En princip inom finansieringsteori är att kapital som ej är bundet i en investering skall kunna
investeras och därmed ge omedelbar avkastning. Detta leder till att investeringar som görs i
dagsläget förhindrar möjligheten till alternativa investeringar på kort sikt. Detta resonemang
innebär att alternativa placeringar används som måttstock för kalkylräntan. Med andra ord
skall kalkylräntan vara minst lika stor som den bästa alternativa användningen av kapitalet.38

När kapital lånas på kapitalmarknaden till en investering påverkas kapitalkostnaden
(räntekostnaden) av bland annat politiska beslut, efterfrågan på kapital och andra
makroekonomiska händelser. Lånemarknaden är väldigt känslig för ny information och
fluktuerar under vissa perioder ganska kraftigt. Därför är det svårt att se hur ränteläget är på
kort sikt. Att prognosticera en utveckling av det allmänna ränteläget bör därför ske på lång
sikt. Som bekant går det även att binda räntan till en viss nivå. Vid bundna lån får nackdelen
vägas mot sannolikheten att räntan sjunker till en lägre nivå. Lånefinansierade investeringar
har även ett samband med inflationen. Vid en hög inflation blir lånat kapital billigare och vice
versa.

Andra grundläggande förhållanden som bör beaktas vid bestämmandet av kalkylräntan är:39

• Nuvarande och förväntad utveckling av ränteläget.
• Inflationsförväntningar.
• Kravet på riskmarginal i förhållande till alternativa placeringar i exempelvis bank och

obligationer.
• Företagets kapitalstruktur. Små förändringar i avkastningen kan ge både stora positiva

eller negativa utslag på investeringens lönsamhet.
• Företagets allmänna struktur. Ett personalintensivt företag har mindre värde än ett företag

av mera neutral karaktär med exempelvis inarbetat varumärkesskydd.
• Relationen mellan avkastningsvärde och likvidationsvärde. Generellt gäller att om

avkastningsvärdet motsvaras av ett högt likvidationsvärde bör förräntningskraven sättas
lägre. Risken för en investering i ett sådant företag reduceras genom att en felslagen
vinstprognos medför att en likvidation kan återvinna en viss del av investerat belopp.

                                                          
38 Hult, M., (1993).
39 ibid
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Med hänsyn till mångfalden av faktorer som påverkar värderingen i det enskilda fallet kan
givetvis ingen tabell över en lämplig kalkylränta uppställas. En uppskattning i varje enskilt
fall måste göras.40

3.5.2 Problem med att koppla riskpremien till kalkylräntan

När kalkylräntan stiger till följd av att risken bedöms som högre innebär detta att en
fokusering på närliggande betalningar föreligger. Detta missgynnar kapitalintensiva
investeringar. Denna effekt kan sägas spegla verkligheten som säger att vid högre risk bör
mindre kapital bindas. Risken vid genomförandet av en investering är kopplat till
betalningsprofilens utseende. Om inte några inbetalningar inkommer under första året
existerar ingen annan risk än den rent tidsmässiga. Det vill säga om inte risken ökar med att
en tidsperiod förflyter. Skulle utfallet av betalningarna från en enskild investering under en
viss tidsperiod kunna få stora återverkningar på det enskilda företaget är risken stor i denna
period.41

Mycket teori är utvecklad för värdering av risker när det gäller börsnoterade företag. Det finns
dock likheter mellan de begrepp som används för noterade och onoterade bolag vid
riskvärdering. I det noterade bolaget används betavärdet som riskindikator, medan det i
onoterade bolag tas riskhänsyn genom att beräkna minimal, trolig och optimal utveckling av
företagets försäljning. Riskhänsyn tas även genom att diskutera effekter av företagets värde
vid alternativa kalkylräntor. I noterade bolag påverkar skuldsättningsgraden prissättningen, det
vill säga sambandet mellan skulder och eget kapital är en riskaspekt som uttrycks i
hävstångsformeln. För onoterade bolag medför sämre skuldsättningsgrad en högre skuldränta
vilket får effekter på företagets resultat efter finansiella poster. Detta påverkar även
värderingen av företaget. För att förhindra finansiell oro kan det vara önskvärt att det
onoterade bolaget har en likvärdig soliditet med genomsnittet för likvärdiga bolag.42

3.6 Olika risker med ekonomisk betydelse

Finansiell risk
Ett av de områden som investeraren antas studera noggrant för att bedöma företagets
nuvarande och framtida risksituation torde vara den finansiella verksamheten på det berörda
företaget. Denna risk förstärker rörelserisken vid en starkt lånefinansierad verksamhet. Den
finansiella risken kan sägas utgöra en effekten på ägarnas avkastning. Desto högre
belåningsgrad, desto högre finansiell risk.43

Likviditetsrisk
För ett investmentbolag innebär likviditetsrisken att inte kunna omsätta en investering i
likvida medel. Investeringen i en aktie med låg omsättning och ojämn handel innebär en högre
risk än en investering i en aktie med hög omsättning och regelbunden handel. På motsvarande
sätt är likviditetsrisken högre i onoterade innehav. Risken beror på huruvida en väl fungerande
andrahandsmarknad existerar.44

                                                          
40 Löfgren, S., & Gometz, U., (1991).
41 Hult, M., (1993).
42 Ross, S. A., (1999)
43 Landelius, A., & Treffner, J., (1998).
44 ibid
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Minoritetsrisk
Minoritetsrisken är direkt kopplad till ett minoritetsinnehav och tar sig uttryck i risken att
majoriteten fattar beslut som inte är önskvärda för minoriteten och som påverkar
värdeutvecklingen på minoritetsinnehavet negativt. Minoritetsrisken torde inte i första hand
bero på storleken av minoritetsinnehavet utan snarare på vem som är majoritetsägare.

Politisk risk
Den politiska risken är inte bara risken för revolution eller liknande våldsamma förändringar.
Politisk risk kan definieras som risken för att förutsättningarna för att bedriva en verksamhet i
ett visst land, i detta fall Sverige, förändras genom politiska beslut. Risken för ändringar i
skattesystemet är en sådan risk, andra exempel är regeringsstabilitet, investeringsprofil eller
kvaliteten på byråkratin. Med hänsyn till vad som hänt under de senaste decennierna på detta
område får den politiska risken i Sverige anses vara förhållandevis hög45.

Rörelserisk
Rörelserisken handlar om att verksamheten utvecklas på ett annat, mer negativt, sätt än
kalkylerat. Denna risk gäller alla verksamheter oavsett hur de är finansierade. Rörelserisken
kan vara företagsspecifik, branschspecifik, eller relaterad till marknaden som sådan.
Rörelserisken  kallas även affärsrisk.

Valutarisk
Valutarisken består i att relativpriset mellan svensk och utländsk valuta ändras så att värdet av
kassaflödet i annan valuta utvecklas negativt mätt i den egna valutan. Förändringen beror på
variationer i antingen svenskt valutakursindex eller utländska valutor samt eventuella
devalvering. Valutarisken kan uppkomma dels i handel med utlandet men även vid
upptagande av lån på den utländska kreditmarknaden.

Personalrisk
Problemet med personalrisk gäller främst tjänsteföretag eftersom dessa ej har någon substans i
vedertagen mening. I tjänsteföretagen finns det inte några tillgångar som maskiner eller lager.
Den så kallade substansen finns i de anställdas kompetens och därmed är substansgranskning
inte att föredra. Ett tjänsteföretags värde går dock att beräkna genom nuvärdet av framtida
betalningsströmmar som kan disponeras. Till detta skall analyser göras av olika nyckeltal som
exempelvis förädlingsvärdet. Det är viktigt att använda nyckeltal som är anpassade till
tjänsteföretagens speciella struktur. Ett exempel är vinst per anställd i nuvärdesform som ger
en uppfattning om personalens värde46.

När det gäller nyckeltal för anställda måste det finnas en medvetenhet om hur företaget
justerat antalet anställda. Om detta inte gjorts korrekt finns risken för att nyckeltal som
tillexempel försäljning per anställd, tillgångar per anställd och lönekostnad per anställd visar
felaktig information. En annan aspekt är att genomsnittslönerna för manliga och kvinnliga
samt för äldre och yngre skiljer sig åt. Om företaget inte visar könsfördelningen och
åldersfördelningen bland de anställda kan oförklarliga skillnader i nyckeltal per anställd
uppstå mellan företag. När tolkningar och värderingar görs avseende nyckeltal bör en försiktig
råda gällande slutsatser eftersom det kan finnas många felkällor. Att följa och kontrollera
förändringar mellan åren är viktigt eftersom en serie förändringar ofta kan säga något om

                                                          
45 Landelius, A., & Treffner, J., (1998).
46 Jäghult, B., (1989).
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utvecklingen för företaget medan en stor förändring under ett år kan bero på en tillfällighet.
Andra nyckeltal som är viktiga rör personalens vilja att röra på sig. Därför bör en
riskbedömning göras i kunskapsföretag om den framtida utvecklingen av företagets resultat är
starkt beroende av de anställda. För att genomföra en sådan riskanalys har det utvecklats ett
antal nyckeltal som kan användas.

3.7 Relativiteten vid riskbedömning

En isolerad siffra saknar betydelse. Först när ett nyckeltal jämförs med ett relativt värde kan
en tillfredställande bedömning göras. En tanke är att jämföra med andra företag eller att
jämföra tidigare års prestationer. Det finns dock fyra risker med att jämföra företagets
nuvarande och tidigare prestationer:47

• Tidigare års resultat kan ha varit extremt dåliga, och i så fall ger bedömningen ej ett
rättvist resultat.

• Svängningar i samhällsekonomin förekommer jämt. Detta innebär att en förbättring i
företagets resultat kan ha orsakats av en konjunkturuppgång istället för en ökning av
företagets effektivitet och vice versa.

• Den teknologiska nivån höjs ständigt. Detta innebär att förut helt tillfredsställande
prestationsnivåer inte alltid kan godtas.

• Inflationen kan ge en missvisande bild om enbart täljaren eller nämnaren i ett nyckeltal
uttrycks i reda pengar. Om däremot både täljaren och nämnaren uttrycks i pengar är
inflationen i regel inget problem.

Anläggningstillgångar
En försvårande faktor för relevanta jämförelser av anläggningstillgångar är att företag vissa
företag tillämpar olika procentsatser och metoder för avskrivningar beroende på skillnader i
slitage, underhållspolitik och beräknad föråldringstakt.

Företagsstorlek
Empiriska mätningar har visat att företagets storlek påverkar avkastningskravet för aktien.
Den generella modellen kan därför behöva justeras med ett riskpremietillägg för
företagsstorlek.48 En engelsk undersökning visade att premietillägget för företag med ett eget
kapital överstigande 250 mSEK var noll, medan företag med ett eget kapital mellan 30 till 60
mSEK fick ett premietillägg på tre procent. För mindre företag var tillägget fyra procent eller
mer.49

Omsättningstillgångar
Lagervärderingar och kundfordringar kan svänga kraftigt under året i värde. Företag kan även
värdera lagret på olika sätt. När det gäller bolag inom en koncern kan siffrorna för
kundfordringar förvrängas om mellanhavanden med andra bolag inom koncernen redovisas
separat. Omsättningen på kundfordringar tenderar då att vara för hög.50

                                                          
47 Updegrave, W., (1999)
48 Bergknut, P., Ellmgren-Warberg, J., & Hentzel, M., (1993).
49 Hirst, I., (1988).
50 Hult, M., (1993).
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P/e-tal
P/e-talet är kursen på aktien dividerat med vinsten per aktie. Talet visar hur högt värderad
aktien är och torde i allmänhet vara högre för företag med jämförelsevis goda
tillväxtmöjligheter. Ett företag som är  jämförelsevis riskabelt torde ha ett lägre p/e-tal. Detta
beror på att ökade vinstförväntningar leder till ett ökat nuvärde medan höjd riskpremie leder
till minskat nuvärde.

Köpare av noterade bolag kan ha en lägre riskaversion, vilket i sin tur leder till en lägre
kalkylränta, än köpare av onoterade företag. Några skäl till detta är att aktieägare på börsen
snabbt kan avveckla sitt aktieinnehav och därmed snabbt omsätta aktier till likvida medel
vilket därmed minskar risktagande. Det lägre p/e-talet för onoterade bolag avspeglar bland
annat den risk som är förknippad med att driva ett mindre företag och beroendet av ett fåtal
nyckelpersoner.

Resultat
Det är ofta svårt att jämföra olika företags resultat. Orsakerna kan vara företagen tillämpar
olika metoder för avskrivningar eller lagervärdering. Om företaget är inom en koncern kan
överföringen av varor och tjänster ske till andra priser än de marknadsmässiga. Detta påverkar
resultatet för det enskilda koncernbolaget 51men ej för koncernen som helhet. Andra faktorer
som kan påverka resultatet för enskilda koncernbolag är finansieringspolitiken som koncernen
har rörande forskning och utveckling.

Personal

Satsningar på personalutveckling
Till satsningar på personalutveckling räknas, förutom kostnader för utbildning av personalen,
också forsknings- och utvecklingskostnader. Detta inkluderar löner till dem som arbetar med
detta, avskrivningar på utrustning, programutveckling och andra kostnader för att se till att
kunskapsnivån bibehålls eller höjs.

Personalomsättning
Personalomsättningen bör ligga mellan 10 och 20 procent vilket leder till att den
genomsnittliga anställningstiden är 5 till 10 år. Ett nyckeltal som kan användas vid
värderingen är rekryteringskostnader genom personalkostnader.

Avhopp
Ett problem som kan uppstå i kunskapsföretag är att personal i företaget som har en viss
kärnkompetens bryter sig loss för att starta eget och därmed tar med sig kunder. För att
bedöma riskerna för detta kan aktieägandets spridning på nyckelpersoner studeras. En annan
faktor kan vara att titta på om företagets expansion skett via inre tillväxt eller genom många
uppköp. Att göra en kompletterande bedömning av företaget med utgångspunkt i kvalitativa
faktorer är ett sätt att minimera de risker som är förknippade med en värdering.

                                                          
51 Jäghult, B., (1989)
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3.8 Känslighetsanalyser för finansiell- och rörelserisk

Genom ett antal känslighetsanalyser fås en möjlighet att ge förslag till hur företagets situation
kan utvecklas och förändras. Här finns egentligen inga givna regler eller svar, det blir istället
värderarens kreativitet med det företag som han värderar som styr arbetet. Med
känslighetsanalys avses manipulation av enskilda variabler i en kalkyl. Syftet med denna
manipulation är att utröna hur stor inverkan förändringarna har på kalkylresultatet. Särskilt
svårbedömbara och osäkra variabler väljs då att studeras, speciellt om förändringarna starkt
antas påverka lönsamheten för investeringen. Genom detta förfarande kan kritiska värden
fastställas där investeringen fortfarande är lönsam. Ett fastställande av ett kritiskt värde säger i
sig ingenting om huruvida investeringsförslaget kan accepteras eller ej. En bedömning av
sannolikheten för att variabeln skall anta detta kritiska värde måste göras.52 Ett övergripande
exempel av känslighetsanalys med hävstångsformeln på Företaget AB kommer att presenteras
för att skapa en bättre förståelse (se figur 3:2).

Figur 3:2. Sammanställning av hävstångsformeln i Företaget AB

Vad händer om den genomsnittliga räntan ökar med två procent?

I exemplet ovan ger företagets riskbuffert inget större utrymme för ökade räntekostnader.
Exemplet visar att företaget är sårbart för en ränteförändring på skulderna och en förändring
av räntekostnaden med två procent medför en försämring i räntabiliteten på eget kapital med
7,5 procent.

                                                          
52 Hult, M., (1993)

Re = 15,8 + (15,8 – 15,3) * 3,75 ≈ 17,7%

Resultat efter avskrivning 2
Ränteintäkter 1
Räntekostnader                          -2
Resultat efter finansiella  poster 1

Totalt kapital 19
Skulder 15
Eget kapital 4

Hävstångsformeln: Re = Rt + (Rt – Rs) * S/E

Re Avkastning på eget kapital (nettoresultat / eget kapital)
Rt Avkastning på totala tillgångarna

(nettoresultat + räntekostnader) / (totalt kapital)
Rs Genomsnittlig skuldränta (räntekostnad / skulder)
S/E Skuldsättningsgrad (skulder / eget kapital)

Re = 25 %
Rt = 15,8 %
Rs = 13,3 %
S/E = 3,75

Re = 15,8 + (15,8 – 13,3) * 3,75 ≈ 25,2%
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3.8.1 Total risk

I samband med användandet av hävstångsformeln används begreppet total risk, vilket är
förändringen i räntabiliteten på eget kapital. Den totala risken kan delas in i rörelserisk plus
finansiell risk. Om vi använder vårt exempel ovan kan den totala risken beräknas. I vårt
exempel hade företaget ett räntabilitetsmått på totalt kapital på 15,8 procent vilket antas vara
det högsta värde företaget uppnått. Det lägsta värdet antas vara tio procent. Variationen i
räntabilitetsmåttet på totalt kapital är företagets rörelserisk.

Vad händer om företagets räntabilitetsmåttet på totalt kapital sjunker till tio procent?

På motsvarande sätt som för rörelserisken är variationen i den genomsnittliga skuldräntan
(räntekostnaden) företagets finansiella risk bortsett från att skuldsättningsgraden skall
multipliceras med variationen.
Vad händer om räntekostnaderna ökar med två procent samtidigt som räntabiliteten på totalt
kapital förblir 10 procent?

I exemplet blir följderna katastrofala. Exemplet visar att företaget är sårbart för en
ränteförändring på skulderna och att denna blir direkt livshotande för företaget om
räntabiliteten på totalt kapital förändras. Överstiger räntekostnaden räntabiliteten på totalt
kapital får skuldsättningsgraden en stor betydelse. Med andra ord blir ett företag med hög
skuldsättningsgrad sårbart vid detta scenario.

Företagets långsiktiga plan om hur stor räntabiliteten på eget kapital skall vara samt vilken
finansieringsstruktur företaget skall eftersträva bör framgå. I många företag bör
skuldsättningsgraden inte överstiga 1,5. Detta innebär att skulderna max får uppgå till 60
procent medan eget kapital minst bör uppgå till 40 procent av det totala kapitalet. I flera
branscher kan högre skuldsättningsgrad medföra problem vid en eventuell lågkonjunktur. Den
genomsnittliga skuldräntan får ej förväxlas med bankräntan eftersom skuldräntan visar
företagets genomsnittliga räntebelastning inklusive valutakursförluster på de totala skulderna.
Har företaget stora icke räntebärande skulder som leverantörsskulder, förskott från kunder
eller latenta skatteskulder i obeskattade reserverna blir skuldräntan låg. Har företaget stor
andel i räntebärande skulder slår en ränteändring direkt på lönsamheten. Skuldsättningsgraden
visar relationen mellan skulder och eget kapital. Detta tal tillsammans med riskbufferten
belyser företagets finansiella risk. Är skuldsättningsgraden hög samtidigt som riskbufferten är
låg innebär detta en högre risk för företaget. En hög skuldsättningsgrad har ett direkt
förhållande till företagets låga soliditet. Vilket betyder att företagets finansiella struktur är
svag.53

Avkastningen på eget kapital är en sammanfattning på hur företaget har lyckats totalt under
året. Avkastningen beror på effektiviteten i produktionen och dels på hur den är finansierad.
                                                          
53 Ross, S. A., (1999).

Re = 10 + (10 – 13,3) * 3,75 ≈ -2,4%

Re = 10 + (10 – 15,3) * 3,75 ≈ -9,9%
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Finansieringen beror på riskbufferten multiplicerat med skuldsättningsgraden. Om företaget
förräntar det totala kapitalet högre än långivarnas krav i genomsnittsränta innebär
skuldfinansieringen en vinst. Detta innebär att högre skulder i förhållande till det egna
kapitalet medför desto större vinst på finansieringen.54 En hög skuldsättningsgrad är inte
farligt om företaget har en hög och stabil avkastning på det totala kapitalet över tiden och en
tillfredsställande riskbuffert men under normala förutsättningar är en hög skuldsättningsgrad
ett tecken på att företaget lever farligt. Har företaget hög avkastning på eget kapital jämfört
med andra likvärdiga bolag i branschen bör en jämförelse av skuldsättningsgraden göras. Om
även skuldsättningsgraden är hög bör en analys göras av hur stabil avkastningen varit på det
totala kapitalet men även hur stor del av skulderna som är räntebärande och om företaget är
räntekänsligt. Därmed visar det sig om företaget klarar svängningarna i avkastningen och/eller
en räntehöjning med sin nuvarande riskbuffert. Är avkastningen på eget kapital lågt samtidigt
som skuldsättningsgraden är hög kan en expansion genom ytterligare skuldfinansiering vara
riskabelt.

3.9 CAPM - finansieringsteorins värdering av noterade bolag

CAPM bygger på portföljsvalteorier och används vid en prissättning på ett investeringsobjekt
där hänsyn tas till risk. Placeringar i aktier har en högre kreditrisk och en högre förväntad
variation i framtida avkastning än obligationer som framställs som den riskfria räntan.
Aktieinvesteraren kräver därför en riskpremie för att investera i aktien. Desto större risk en
aktie förväntas ha, desto större blir riskpremien och därmed den förväntade procentuella
avkastningen på aktiemarknaden. Två företag som förväntas ge samma avkastning men med
olika risker kommer att få olika marknadspriser55.

Genom marknadens prissättning på risk kan investeraren bestämma de avkastningskrav denne
skall ställa på olika placeringar. Utöver marknadens riskpremie och den riskfria räntan
behöver investeraren känna till det enskilda värdepapprets samvariation med marknaden för
att sätta riktiga avkastningskrav och bilda effektiva portföljer. Det vill säga portföljer som ger
rätt avkastning för den risk som tas. Redovisningen kan då innehålla information som bildar
underlag för uppföljning och utvärdering av tidigare förväntningar samt för skapandet av nya
förväntningar beträffande framtida avkastning och risk. En marknadsportfölj speglar
variationerna i börsens genomsnittliga avkastning över tiden. Marknadsportföljens värde
följer utvecklingen i aktieindex. Genom att historiskt mäta vilken avkastning
marknadsportföljen gett relativt gällande riskfri ränta kan årsvisa mått på riskpremien
bestämmas. Marknadsportföljens risk kan ej diversifieras bort, varför en aktieinvesterare vill
ha en kompensation för denna. Marknadsportföljens risk är uppkommen ur rörelserisken som
bland annat är kopplad till marknaden samt den politiska risken.56 Teorin runt CAPM bygger
på ett flertal antaganden:57

• Marknaden är effektiv och därmed avspeglar marknadens pris all tillgänglig information.
• Inga transaktionskostnader förekommer.
• Investeringsobjekten är delbara.

                                                          
54 Hult, M., (1993).
55 Dowd, K., (1998).
56 Haugen, R. A., (1997)
57 Brealy, R. A., & Myers, S. C., (1996).
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• Perfekta marknader råder, ingen enskild aktör kan påverka priset på ett investeringsobjekt
genom köp eller försäljning.

• Investeringen grundas på risk och förväntad avkastning.
• Obegränsade möjligheter till dagshandel.
• Investerare kan placera och låna obegränsade medel till så kallad riskfri ränta.
• Alla investerare har samma förväntningar om framtida betalningsflöden, vilket leder till

att de ser samma optimala portfölj.

Dessa antaganden leder till att aktiemarknaden är fullständigt effektiv och därmed är det alltid
jämviktspriser på aktierna. Priserna skulle först ändras när ny information når marknaden.
Undersökningar visar att Stockholms Fondbörs inte är helt effektiv, men att ineffektiviteten
har begränsad betydelse.58 Vid beräkning av riskpremien för en aktie skiljer CAPM mellan
sådana risker som aktieinvesteraren via en aktieportfölj kan eliminera över tiden, och sådana,
som ej kan elimineras. Aktieinvesteraren antas ej vilja ha kompensation för sådana variationer
i avkastningen som ej utjämnas genom innehav av många olika aktier. Riskpremien täcker
enbart variationer i avkastningen som inte kan elimineras. Investeraren försöker maximera
avkastningen utifrån en viss risk eller minimera risken utifrån ett visst avkastningskrav.
Genom att bilda portföljer kan investeraren  diversifiera bort risker som enbart är knutna till
enskilda företag och utifrån sin riskbenägenhet bilda portföljer med den mängd icke
diversifierbar risk (systematisk risk) som önskas, den systematiska risken räknas ut med
betavärdet.59

3.9.1 Beta - systematisk risk

CAPMs syfte är att beräkna kalkylräntan som skall användas när de framtida
inbetalningsöverskotten skall diskonteras. För att kunna beräkna kalkylräntan måste en akties
betavärde först beräknas.  Beta är det riskmått som mäter den systematiska risken på aktien.
Den visar avkastningen på aktien mot variationen som generalindex på börsen uppvisar och är
därmed den enskilda aktiens marknadsrisk. Marknadsrisken uppkommer genom att det finns
ekonomiska faktorer som påverkar alla investeringar. Detta tenderar till att många aktier
samvarierar och betavärdet för hela marknaden är just ett. Betavärdet beräknas genom att en
regressionsanalys på historiska data jämför varianser mellan aktien och marknaden. Att
historisk data används medför givetvis en nackdel. Om betavärdet är större än ett betyder det
att aktien är mer riskfylld än marknadsportföljen (index). Exempelvis om en aktie har ett
betavärde på 1,2 betyder det att aktien stiger med 20 procent om index ökar med tio procent
och om index sjunker med tio procent sjunker aktien med 20 procent. Denna aktie är alltså
mer riskfylld än marknadsportföljen eftersom den stiger kraftigt vid hausse och sjunker
kraftigt vid baisse. En aktie med ett betavärde som är noll har ingen riskpremie. Aktiens
förväntade avkastning är känd och blir lika med den riskfria räntan för perioden. Den
systematiska risken utgörs av företagsspecifika och branschspecifika rörelserisken, den
finansiella risken samt även likviditetsrisken.

                                                          
58 Hult, M., (1993).
59 Alexander, C., (1996).
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3.9.2 Slutgiltig CAPM

Om in- och utlåningsräntan för investerare är densamma och deras förväntningar likaså
kommer de effektiva aktieportföljerna ligga längs kapitalmarknadslinjen60. Portföljer och
aktier som ej är effektiva kommer att ligga under kapitalmarknadslinjen. Ekvationen i
kapitalmarknadslinjen uttrycker den förväntade avkastningen och risken för en kombination
av att inneha en riskfri aktie och en portfölj med risk (se figur 3:3).

      Ee                                                Kapitalmarknadslinjen

      Em

       Rƒ
                                                                  β
             β= 0               β= 1

Figur 3:3. Riskkapitalmarknadslinjen (Brealy, R. A., & Myers, S. C., 1996, s 180)

Linjen ovan fås genom att kombinera betavärdet noll och ett. Vid värdet noll har vi ingen risk
och då är den förväntade avkastningen lika med den riskfria räntan. När betavärdet är ett så
har marknadsportföljen den förväntade avkastningen (Em). Ekvationen visar hur
marknadslinjen ser ut matematiskt och beskriver den förväntade avkastningen på alla aktier
och portföljer i ekonomin. På detta sätt går det alltså att räkna fram betavärdet och därefter få
fram en kalkylränta som en investerare bör använda vid en investering i ett noterat företag.
För onoterade företag torde möjligheterna att få fram ett acceptabelt betavärde vara
begränsade.

Ett enskilt företags förväntade avkastning (Eι) är den riskfria räntan (Rƒ) plus tillgångens
betavärde multiplicerat med marknadsrisken (Em – Rƒ).

                                                          
60 Alexander, C., (1998).

Formeln för CAPM: Eι = Rƒ + β * (Em – Rƒ)

Eι = förväntad avkastning för enskild aktie ι
Rƒ = riskfri ränta
Em = marknadsportföljens förväntade avkastning
β = systematisk risk

Ee = förväntad avkastning på hela portföljen
Rƒ   = riskfri ränta
Em   = marknadsportföljens förväntade avkastning
β    = risken för en effektiv portfölj
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3.9.3 Kritik mot CAPM

Främsta kritiken mot CAPM är att den använder begreppet genomsnittlig börsaktie, det vill
säga marknadsportföljen. Denna marknadsportfölj skall symbolisera en optimal kombination
av alla aktier som kan köpas på börsen. I det praktiska livet används begreppet index för att
uttrycka den genomsnittliga börsaktien och dessa begrepp är ej samma sak. Kritik riktas även
mot testerna av modellen där man inte testar huruvida det med modellens hjälp är möjligt att
finna en effektiv marknadsmodell. Kritikerna menar att det i testerna hittas portföljer som är
effektiva eller ineffektiva. En effektiv portfölj ger bästa avkastningen till en given risk.
Kritikerna menar vidare att CAPM endast testar om rationella förväntningar gäller.61

När CAPM skall testas uppstår problem med förväntningarna. Dessa kan mätas genom att
fråga vissa investerare om deras enskilda förväntningar eller genom att använda antaganden
om rationella förväntningar. Hägg (1989) har testat CAPM och fick då fram att de 13 mest
omsatta aktierna på Stockholms fondbörs hade ett genomsnittligt samband mellan aktiens
avkastning och betavärde. Den riskfria placeringen gav i genomsnitt 7,5 procent och den
genomsnittliga börsaktien gav en avkastning som översteg den riskfria placeringen med 12
procent vilket ger en avkastning på 19,5 procent. Det svaga sambandet mellan betavärde och
procentuell avkastning inger vissa tvivel när det gäller förmågan för modellen att se
sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Däremot tycker teorin göra rimliga
skattningar av den riskfria räntan och börsens genomsnittliga avkastning. Testet visade att 11
procent av variationerna i avkastningen kunde förklaras av betavärdena. Genom dessa
betänkligheter kan skattningar från modellen leda till orimligheter som väldigt högt
motiverade aktiekurser. 62

                                                          
61 Haugen, R. A., (1997)
62 Hägg, C., (1991)
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4. EMPIRI

 detta kapitel kommer utfallen av våra intervjuer med Investor respektive Ratos att presenteras. Inledningsvis
kommer vi även att kort presentera företagen. Här har vi valt att dela in intervjuresultaten i de avdelningar

som vi använt oss av i intervjuguiden, dock har vi omformulerat rubrikerna för att bättre passa innehållet. Vi
presenterar en avdelning åt gången för respektive bolag.

4.1 Kort presentation av intervjuföretagen

Investor
Investor är Sveriges största investmentbolag med ett börsvärde på 90,6 miljarder kronor.
Investors affärsidé är att skapa värde för aktieägarna genom ett långsiktigt och aktivt ägande
och en aktiv investeringsverksamhet. Affärsidén bygger på en vision om att Investor skall vara
en ledande aktiv ägare av utvalda, högavkastade och framtidsinriktade företag som kan dra
nytta av ett gemensamt nätverk i sin strävan att uppnå uthållig tillväxt och branschledarskap.
Investors mål är att totalavkastningen till aktieägarna, det vill säga summan av
kursutvecklingen och återinvesterade utdelningar, skall överstiga börsgenomsnittet med tre
procentenheter per år. För nuvarande har Investor en portfölj som består av 95 % noterade
bolag.

Ratos
Ratos är Sveriges sjunde största investmentbolag beträffande börsvärde. Värdet är cirka 5,1
miljarder kronor. Ratos är ett ägarbolag vars affärsidé är att över tiden för de egna aktieägarna
skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av
ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik
investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skall skapas i samband med
förvärv, utveckling och försäljning av företag. Målet för Ratos är att aktien skall ge en
totalavkastning som är bättre än genomsnittet för Stockholms Fondbörs. Ratos strategi är att
företaget skall satsa på unika investeringar med ökad andel onoterade innehav. För närvarande
består Ratos portfölj av 45% onoterade bolag. I framtiden avser dock Ratos att enbart äga
onoterade bolag. Portföljen skall bestå av 10-20 bolag av varierande storlek, med ett
genomsnittligt värde på 500 miljoner kr per bolag.

4.2 Företagsvärdering i Investor och Ratos

4.2.1 Investor

Riskanalytiker
Inom Investor finns inga direkta riskanalytiker, däremot finns det en funktion som heter
riskmanagement. Denna funkton består av ett antal personer som inte direkt kan jämställas
med de analytiker som finns inom övriga organisationen. En traditionell analytiker på Investor
och på aktiemarknaden i övrigt fokuserar väldigt mycket på tillgångssidan i en balansräkning
och på resultat och kassaflöden i ett bolag. Det finns även en annan typ av analytiker som
arbetar mer med att strukturera affärer. Dessa analytiker arbetar inom corporate finance och
fokuserar passivsidan i en balansräkning. Med andra ord hur en investering skall finansieras,
exempelvis genom att emittera, låna eller ge ut konvertibla skuldebrev. Inom funktionen för
riskmanagement utformas övergripande rutiner och olika policys för att minimera risk. Vidare
mäter denna funktion risker på olika ställen inom organisationen på en kontinuerlig basis och
gör sedan en uppföljning. Med andra ord fokuseras inte enskilda och specifika företag som

I
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ingår i portföljen. Riskbedömning är ett väldigt viktigt område men en investering genomförs
först och främst på grund av den möjlighet som finns i investeringen snarare än att risken
avgör. Detta medför att analytikerna och investeringspersoner som ansvarar för att analysera,
genomföra och sedan följa upp gjorda investeringar är mer fokuserade på möjligheterna.
Riskerna i enskilda företag skall tas med i beräkningarna av de enskilda analytikerna som
givetvis har vissa restriktioner att följa. I dessa restriktioner kan vissa riskaspekter regleras.
Sammanfattningsvis kan sägas att Investor inte direkt försöker påverka i det enskilda företaget
som investerats i.

Analytiker för noterade och onoterade bolag
Resonemanget kring noterade och onoterade bolag är intressant. Dessa båda typer av bolag är
väldigt olika vad gäller tillgångsslag, vilket skeende av utvecklingen och i vilken situation
bolagen befinner sig. Inom Investor kan det sägas finnas analytiker som fokuserar de olika
typerna av tillgångsslag som dessa bolag representerar, snarare än för den risk de är
förknippade med. Investor består av två ”investeringsben”. Det första benet representerar det
aktiva ägandet i ett antal stora internationella företag med sina rötter i Sverige, exempelvis
Astra-Zeneca, Ericsson och Atlas Copco. Det andra benet kallas för nya investeringar och
inom detta område ingår ett antal olika områden. Som ett exempel kan Novare Capital nämnas
som fungerar som ett renodlat riskkapitalbolag. Novare Capital är ett helägt dotterbolag som
har en separat investeringsorganisation. Fördelen med detta är att det finns flera skillnader
med att arbeta med denna typ av nya investeringar och med mogna noterade bolag. I de mogna
bolagen finns det mycket mer information, mer som är serverat. Här handlar det mer om att
följa upp, påverka och ”skruva i redan befintliga och tillgängliga variabler”.

Vad det gäller de nya investeringarna handlar det mer om att lära känna entreprenören, förstå
teknologin och förstå vad som driver affären framåt. Enkelt uttryckt är entreprenören i
kombination med affärsidén helt avgörande kriterier vid denna typ av investeringar.
Analytiker som arbetar inom den aktiva sidan har en mer finansiell bakgrund medan den nya
sidan har personer med mer teknisk bakgrund. Som investment manager på Novare Capital
arbetar till exempel Håkan Jansson som tidigare varit teknisk direktör för Ericsson. Detta för
att förstå till exempel IT och Telekommunikation bättre på ett mer tekniskt plan. Inom denna
typ av investeringar måste en förståelse skapas om hur produkten kan komma att växa, vad
kommer produkten få för acceptans på marknaden, hur kan entreprenören hantera produkten
gentemot potentiella kunder och så vidare. Inom den aktiva sidan, där större etablerade företag
finns, handlar det mer om att köra kassaflödesmodeller fram och tillbaka och komma med
input till styrelseledamöter. Denna gren har en mer fast struktur. Investor håller för tillfället på
att etablera en internationell riskkapitalverksamhet i Silicon Valley som är en annorlunda typ
av organisation med ett annorlunda fokus. Sammanfattningsvis förekommer olika typer av
analytiker inom de olika benen eftersom situationerna är olika och därmed olika fokus på vad
som är angeläget att hålla reda på.

Bestämmande av eventuella förvärv
Vad som i slutändan bestämmer vad som skall analyseras för en eventuell investering kan
sägas fungera olika inom de olika benen. Inom de stora bolagen (kärninnehaven) är Investor
med på ett naturligt sätt, exempelvis i styrelsen eller som ägare. Genom detta sätt finns ett
finger med i spelet, i allt till SEBs förvärv av den tyska banken BFG till sammanslagningen av
Astra och Zeneca. Vad som direkt utlöser vad som bör förvärvas kan ibland vara Investor som
lanserar ett förslag, som till exempel Stora-Enso, eller ibland lanseras förslaget från bolaget.
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Man kan säga att förslagen uppkommer hos bolagen eller de nätverk som finns runt bolagen.
En annan aktör är investmentbankerna, och särskilt de stora amerikanska husen, som tittar på
potentiella projekt och sedan åker runt och försöker sälja in sitt förslag till ägargrupper och
ledningar. Fördelen med investmentbankerna är att dessa har möjlighet att genomföra ett
större projekt på ett annat sätt än vad som är möjligt på egen hand. På grund av detta är de
viktiga att ha med.

I fallet med nya investeringar, som Novare Capital, bygger investeringsförslagen på att det
finns ett kontaktnät och att man lär känna folk. Helt enkelt att det finns en kännedom om
Novare Capital. Genom att bygga ett kontaktnät och etablera sig på marknaden kan ett stort
affärsflöde fås genom kontakter, brev och spontana förfrågningar om investeringar. Tanken
med riskkapitalbolag av den här typen är att entreprenören söker upp bolaget. I dagsläget har
Novare Capital ett oerhört stort affärsflöde. Det rör sig om cirka ett prospekt om dagen som
kommer in.

Utvärdering av bolag
Vid utvärderingen av företag är Investor ganska fundamentalt orienterade och försöker titta på
de flesta typer av värderingsmetoder. I princip används kassaflödesmodeller som huvudmodell
i en befintlig verksamhet medan övriga modeller används för att ytterligare ringa in och
nyansera bilden av hur det förhåller sig i ett företag. Med andra ord arbetar Investor i grund
och botten med kassaflödesvärdering och gör därefter en mängd andra kompletterande
analyser utifrån andra synsätt. Med den nya sidan finns inte lika utförliga siffror (track record)
att gå på. I dessa fall byggs ett scenario kring potentialen i till exempel en viss produkt eller
tjänst.

4.2.2 Ratos

Riskanalytiker
Ratos har inga speciella riskanalytiker förutom en viss kontroll av portföljrisken. En översyn
av portföljrisken görs för att kontrollera att det till exempel finns en viss branschspridning. En
viss spridning måste finnas för att inte tappa investmentbolagens skatterättsliga status.
Riskanalysen finns istället helt och hållet integrerat i verksamheten. Vid riskanalysen används
inte volatilitet, det vill säga den historiska kursrörelsen, eftersom det inte finns sådana
priskurvor för onoterade bolag. Istället görs en utomordentligt genomgripande analys av ett
företaget innan Ratos gör en investering. Det kan röra sig om att en miljöanalytiker borrar i
marken om fastigheten tidigare använts till miljöfarlig produktion eller att den affärsmässiga
branschen bedöms ur ett riskperspektiv. Om en investering görs parallellt med ett annat bolag
görs en egen bedömning (second opinion) vid sidan av det andra bolagets bedömning för att
skapa en egen uppfattning. Kontentan är dock att riskbedömningsfrågorna är väldigt
integrerade i den sammanfattande analysen och går inte att separera på samma sätt som vid en
stor aktieportfölj. Det finns heller inga speciella branschanalytiker. Kompetensen inom Ratos
rör till exempel strategi, struktur och industriella frågor. Detta kan sägas vara en generell
analyskunskap som inte är risk- eller branschspecifik. Om en specifik kompetens skulle
behövas köps denna in. Ratos tillsätter även folk i styrelsen som kan tillföra viktig kompetens
till det enskilda bolaget.

Analytiker för noterade och onoterade bolag
Det finns en skillnad mellan analytiker för noterade och onoterade bolag. Analytikerna på den
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noterade sidan är analytiker i traditionell mening. Dessa traditionella analytiker använder mer
”klassiska” siffror som manipuleras på olika sätt. För analytiker på den onoterade sidan är
analysredskapen annorlunda. Dessa analytiker går under benämningen investmentmanagers
och utvärderar variabler av mer mjuk karaktär.  En investmentmanager skall förstå företaget
för att sedan arbeta med det specifika företaget. Ratos har utformade riskstrategier för
analysarbetet. Riskstrategierna är på ett övergripande plan och behandlar faktorer som  till
exempel valutaexponering, råvarurisker, branschrisker och cykliska risker.

Bestämmande av eventuella förvärv
Det finns ett antal kriterier för att bestämma vilka bolag som skall analyseras för ett eventuellt
förvärv. Ratos gör ständigt något som kallas för genomlysningslistor för att se om det finns
aktuella uppköpskandidater. Dessa genomlysningslistor utarbetas med hjälp av andra listor
från till exempel Patent & Registreringsverket (PRV) och Veckans affärer (500-listan). Dessa
listor genomarbetas för att hitta intressanta uppköpskandidater som sedan hamnar på Ratos
genomlysningslista. Ratos tittar även om stora företag har dotterbolag eller andra avdelningar
som inte direkt passar in i verksamheten. Dessa dotterbolag eller avdelningar kan därmed bli
uppköpskandidater. I vissa fall tar firmor inom corporate finance kontakt med Ratos för att
presentera olika uppköpsförslag och ibland kan företag som önskar att bli uppköpta ta kontakt
med Ratos. Vid denna typ av kontakter görs en grov bedömning för att bestämma om
kontakten leder till fortsatta utvärderingar. Processen med att hitta uppköpskandidater är
ständigt pågående och av en mer aktiv karaktär. För tillfället har Ratos en genomlysningslista
med 132 företag. Ratos tar upp kontakten med flera av företagen på listan men detta leder
oftast inte till ett avslut. En fullständig analys av en aktuell uppköpskandidat tar i allmänhet
upp till ett år.

Utvärdering av bolag
Enligt Arne Karlsson är ”alla enskilda modeller i grund och botten den samma om man vet
vad man håller på. Trots att olika värderingsmodeller landar på ungefär samma ställe använder
Ratos flera modeller för att belysa och utvärdera olika företag och då inte minst riskaspekten”.
Ratos använder dock kassaflödesmodeller som grundvärdering men försöker förstå vad som är
viktigt i det enskilda företaget och använder därför ”de verktyg ur verktygslådan som passar
bäst till varje företag”. Med andra ord finns inga ultimata modeller som passar i alla
situationer.  En annan situation dyker upp om noterade bolag skall utvärderas. Här är det
befintliga priset på aktiemarknaden ganska bra och det blir därmed onödigt att göra en djupare
analys av något som börsen redan värderat.

4.3 Skillnaden beträffande noterade och onoterade bolag i Investor och Ratos

4.3.1 Investor

Storleken på företagsförvärv avseende noterade och onoterade bolag
Skiljelinjen mellan hur mycket av ett företag som förvärvas beror inte på skillnaden mellan
noterade respektive onoterade bolag. I de flesta fall är det en praktisk aspekt på storleken av
förvärvet. Det kan röra sig om hur stor andel som är utbjuden, vad en entreprenör kan tänkas
lämna ifrån sig. Investor har ofta en egen idé på hur stor andel som skall förvärvas medan en
entreprenör har en annan. Oftast rör det sig om större minoritetsposter mellan tio och 30
procent. Denna storleksordning är vanligast i Investors portfölj men i de större bolag finns
mindre andelar eftersom ägandet är väldigt spritt. I dessa fall kan det röra sig om fem till tio
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procent men på grund av det spridda ägandet är Investor ändå en av de största eller till och
med den största ägaren. Detta underlättar det aktiva ägandet.

Aktivt ägande i noterade och onoterade bolag
Graden av aktivt ägande beror inte heller på om företaget är onoterat eller noterat. Det beror
snarare på vilken fas ett bolag är inne i. Till skillnad från de mindre innehaven har Investor
alltid minst en styrelseplats i alla större innehav (kärninnehaven). I de mindre bolagen som
Investor är långsiktigt engagerade i vill man kunna utöva ägarinflytande och ha insyn genom
styrelsen. Ägarinflytandet beror snarar på var i investeringscykeln bolaget ligger hos oss,
snarare än om bolaget är noterat eller ej. Investor gör även så kallade nyinvesteringar i
noterade bolag.

Skillnader beträffande informationstillgången i noterade och onoterade bolag
Informationstillgången beträffande noterade respektive onoterade bolag varierar. Investor
upplever ofta att informationen är mer tillförlitlig och följer vissa givna ramar när det gäller
noterade bolag. Strukturen på informationen är alltså bättre hos noterade bolag. Ett problem
uppstår dock eftersom det finns viss information som är känslig och därmed finns en risk för
insiderbrott. Detta gäller särskilt vid styrelserepresentation där det blir nödvändigt att begränsa
kretsen av mottagen information i ett publikt bolag. På grund av insiderproblematiken finns
det mycket mer policys angående informationen hos noterade bolag. En annan aspekt på
informationen i ett publikt företag är att alla har i princip tillgång till samma information.
Vidare kan kvaliteten på informationen vara varierande bland onoterade företag på grund av
att dessa företag är oerfarna på att ge och strukturera informationen.

Skillnader beträffande risken i noterade och onoterade bolag
Generellt sett förknippas onoterade bolag ofta med en högre risk. Detta kan bero på att det är
svårare att komma ur eller avveckla ett onoterat innehav eftersom det inte finns en direkt
mötesplats. Företagsspecifika risken kan även bero på i vilken fas ett bolag befinner sig i. I en
tidig fas är bolaget litet med exempelvis begränsade resurser. Omvärldsrisken kan även sägas
bero på aspekten noterade och onoterade företag. Eftersom onoterade bolag ofta är mindre
utgör omvärldsriskerna därmed mer av lokala och företagsnära frågor. I större bolag är
riskerna mer av globala frågor av makrokaraktär. Perspektivet skiljer sig även mellan små och
stora företag. Ett litet företag som tappar en nyckelperson riskerar att gå under medan ett
större företag som råkar ut för samma problem lättare kan ersätta  personen i fråga från till
exempel den egna organisationen. Rent generellt kan det sägas finnas olika  riskstrategier
utformade för de olika tillgångsslagen på grund av att situationen de befinner sig i är
annorlunda och därmed riskperspektivet.

4.3.2 Ratos

Storleken på företagsförvärv avseende noterade och onoterade bolag
Förhållandet mellan hur stor andel av ett företag som förvärvas beror till viss del på om det är
onoterat eller noterat. I onoterade bolag försöker Ratos alltid förvärva mer än 50 procent av ett
specifikt företag för att därmed kunna äga aktivt. I vissa fall kan dock Ratos inneha onoterade
dotterbolag där innehavet ligger under 50 procent. I noterade bolag som inte representeras av
ett aktivt ägande kan innehavet ligga på under en procent. Är innehavet av aktiv natur kan det
räcka om innehavet ligger på mellan fem och tio procent.
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Aktivt ägande i noterade och onoterade bolag
Graden av aktivt ägande skiljer sig något mellan onoterade respektive noterade bolag. Det
finns exempelvis större möjligheter att utöva makt i onoterade bolag på grund av att det finns
möjligheter till större röstandel. I noterade bolag kan graden av aktivt ägande skilja högst
avsevärt jämfört med onoterade bolag. Detta beror på att Stockholms Fondbörs är omgärdad
av ett antal restriktioner som begränsar möjligheten att vara en aktiv ägare.

Skillnader beträffande informationstillgången i noterade och onoterade bolag
Enligt Ratos är skillnaden mellan onoterade och noterade bolag beträffande
informationstillgången enorm. Det är svårare att få information i ett onoterat bolag som inte
ägs än i ett noterat bolag som inte ägs. Däremot förändras detta när ett ägande tar vid. Ägs ett
onoterat bolag finns det oändligt mycket mer information att tillgå än i ett ägt noterat bolag.
Vid ett förvärv av ett onoterat bolag måste en djupare analys genomföras eftersom
informationen inte finns tillgänglig på samma sätt som i ett noterat bolag. En djupare
förståelse för företaget måste skapas genom att till exempel hyra in IT-konsulter som gör en
branschanalys eller miljökonsulter för att begränsa risken för miljöfarligt avfall. Ett annat
exempel kan vara att aktieägaravtal ingås där det onoterade bolaget förbinder sig att
tillhandahålla all information. I ett noterat bolag måste endast den information som kan anses
vara kurspåverkande presenteras.

Skillnader beträffande risken i noterade och onoterade bolag
Trots att onoterade bolag överlag är av  mindre karaktär kan de inte direkt översättas med små
bolag. Onoterade bolag kan vara företag i alla storlekar och som exempel nämner Arne
Karlsson Tetra Laval som är ett stort onoterat bolag. Den företagsspecifika risken är således
densamma för onoterade och noterade bolag. Ett exempel är företaget Dahl som köpts ut från
börsen. Den företagsspecifika risken har inte förändrats på grund av att Dahl numera inte är ett
noterat bolag. Enligt Arne Karlsson ser Dahl ut på samma sätt som innan de blev utköpta. På
samma sätt som för den företagsspecifika risken finns det heller ingen skillnad mellan
onoterade och noterade bolag beträffande omvärldsrisken. Omvärldsrisken beror istället på
vilken bransch företaget befinner sig i snarare än om bolaget är onoterat eller inte. För
onoterade bolag är det lättare att skräddarsy riskstrategier. Detta beror på att ett onoterat bolag
kräver en närmare analys av mjuk karaktär som till exempel strategier och produkter. För
noterade bolag är det däremot lättare att lägga upp portföljstrategier på grund av den typ av
data som finns tillgänglig aktiemarknaden.

4.4 Riskbedömning i Investor och Ratos

4.4.1 Investor

Riskkontroll av enskilda bolag samt för hela portföljen
Som tidigare nämnts görs inte en investering för att det finns en risk utan för att det finns en
intressant potential. Investor särskådar inte de enskilda bolagen på de operativa riskerna som
finns med innehavet eller finansiellt att ha innehavet i portföljen. Sammantaget lägger sig inte
Investor i det enskilda företaget mer än i en övergripande diskussion genom exempelvis en
plats i styrelsen. Genom detta förfarande handläggs vissa övergripande riskfrågor men inget
fokus läggs direkt på att minimera risken. Fokus ligger istället på att hitta möjligheter.
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Bestämning av riskpremien
För att bestämma riskpremien har Investor gått från ett mer generellt angreppsätt till att mer
resonera sig fram till en risknivå. Med ett generellt angreppsätt menas främst att betavärden
använts som ett relevant riskmått från olika noterade bolag. Denna övergång kan sägas vara
generell för hela världen. När ett resonemang förs angående riskpremien kan en historisk
återblick göras för att försöka skapa en framtida bedömning. Vid riskbedömningen kanske en
viss typ av risk starkare framhävs hos ett företag varför riskpremien måste höjas. Generellt
sett görs riskbedömningen genom att göra en analys uppifrån och ner, det vill säga från
makronivå till mikronivå. Med andra ord bedöms alla makrorisker som till exempel politisk
risk, valutarisk, branschen och teknologin som en grupp. Därefter görs en bedömning som
ligger mer på mikroplanet och därmed mer företagsspecifik. Det kan röra sig om någon form
av rörelserisk, det vill säga hur det ser ut i det specifika bolaget. Exempel kan vara om det
finns en märklig ägarsituation av någon anledning som skulle kunna utgöra en risk. Det kan
vara en finansiellt ansträngd ägare som tvingas dumpa sina aktier på marknaden. Vidare är
alltid risken för att nyckelpersoner skall lämna företaget av betydelse, speciellt i mindre
företag. En helhetsbedömning av makroriskerna och mikroriskerna görs där ett
helhetsresonemang föranleder riskbedömningen. Eftersom Investor är långsiktiga investerare
som försöker bygga upp ett aktieägarvärde genom att aktivt vara med och påverka bolagen
snarare än att byta innehav ständigt är dock likviditetsrisken begränsad, trots att det är en
viktig aspekt. För aktiefonder, och speciellt hedgefonder (optionsfonder), som har väldigt
rörliga innehav är dock likviditetsrisken ytterst väsentlig.

Verktyg för bedömning av risk
Investor använder en mängd olika verktyg och teorier för att värdera och vikta risker. Däremot
tillämpas inte verktygen och teorierna direkt på ett strikt sätt. Per Spångberg uttrycker det som
att ”vi arbetar till exempel med känslighetsanalyser, med CAPM och därmed beta men vi går
mer mot en specialanpassning. Med andra ord tillämpar vi inte den strikta teorin exakt på
varje enskil fall utan vi försöker att specialanpassa och vara flexibel i vår tolkning av teorin.
Observera dock att vi alltid försöker ha strikta och korrekta teorier i bakhuvudet hela tiden
men att dessa specialanpassas efter behov.” Problemet med att direkt tillämpa till exempel
beta är att detta mått helt baseras på historisk information och är därmed endast en
uppskattning om framtiden och behöver inte säga någonting om vart man är på väg. Enligt
Spångberg kan till exempel betavärdet visa upp en sida av ett problem men det kan finnas
andra sätt att belysa ett problem på.

Investor arbetar organisatoriskt med något som kallas business teams, centers of competence
eller centers of excellens. Dessa grupper eller team består av en typisk grupp av personer där
Investor försöker att kombinera olika kompetenser som till exempel finansiell och industriell
kompetens. Tanken är att rätt kompetens skall kombineras för att förstå ett specifikt bolag
eller en viss sektor. Ordföranden i dessa grupperna är ofta någon som sitter i Investors
ledning. I grupperna finns sedan analytiker med varierande färdigheter och vid behov stärks
grupperna med specialkompetens som till exempel juridisk, teknisk eller medicinsk
kompetens. Tanken med ett business team är att utarbeta kunskap som sedan skall kunna
användas för att agera proaktivt, det vill säga innan något problem uppstår.

Riskattitydens betydelse vid riskbedömning
Subjektiva riskattityder hos enskilda analytiker kan få stort inflytande i det business team som
denne arbetar för. Detta kan bero på att den enskilde analytikern är expert på en viss sektor
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eller ett visst bolag. Dessa business teams arbetar med befintliga förvärv och sektorer. Vad
gäller investeringar finns det speciella investeringskommittéer som i princip fungerar som ett
business team. Dessa kommittéer tar beslut om att öka eller minska ett visst förvärv eller tar
beslut om nya investeringar. Vid riktigt stora investeringsbeslut skall dock styrelsen för
Investor ta beslutet. I grund och botten fattas besluten i ett business team eller en
investeringskommitté av en grupp individer. På detta sätt kan subjektiva riskattityder få
mindre betydelse. Subjektiva riskattityder har dock fått mer utrymme eftersom en övergång
har skett mot att analysera mjukare variabler.

4.4.2 Ratos

Riskkontroll av enskilda bolag samt för hela portföljen
Åtgärder görs för att minska risken i enskilda bolag. I enskilda onoterade bolag finns
möjligheten att ”paketera om riskerna på ett helt annat sätt än om man köper ett noterat
bolag”. Detta beror på att det är lättare att förvärva majoritetsposter eftersom onoterade bolag
ofta är mindre och kräver mindre kapital för en majoritetspost. En annan aspekt kan vara att
ett onoterat bolag inte befinner sig på en effektiv marknad vilket medför att det inte finns lika
många köpare. För att begränsa portföljrisken investerar Ratos i bolag som befinner sig i olika
branscher och inom olika cykler.

Bestämning av riskpremien
Enligt Ratos är flera olika risker aktuella för att bestämma riskpremien. Personalrisken är
givetvis av största vikt för Ratos eftersom de riktar in sig mot onoterade bolag som oftast är
mindre. En nyckelperson har en större betydelse i ett litet företag. I exempelvis IT-företag, där
humankapitalet är ytterst viktig, bedöms personalrisken ur flera dimensioner. Den politiska
risken är inte alltför allvarlig för Ratos eftersom investeringar görs främst i Sverige där det
politiska klimatet är stabilt. Den finansiella risken bedöms rent generellt högst avsevärt i
onoterade bolag. En aspekt är att det kan vara svårt att få in nytt riskkapital i ett onoterat
företag eftersom nyemissioner inte är aktuella. Rörelserisken är givetvis nödvändig eftersom
det, i grund och botten, är rörelsen som skall generera avkastning. Vidare är likviditetsrisken
mer eller mindre aktuell. Finns ingen möjlighet att omsätta ett företag i likvida medel innebär
det en risk. Arne Karlsson menar dock att likviditetsrisken är överdriven i onoterade bolag
eftersom det finns en marknad. Det kan röra sig om privatpersoner eller andra företag som tar
kontakt med Ratos. Minoritetsrisken är aktuell i det motto att Ratos alltid försöker vara
majoritetsägare. Sammantaget bedömer Ratos den finansiella risken, minoritetsrisken,
rörelserisken, likviditetsrisken, valutarisken och personalrisken. Den politiska risken och
företagets storlek är aspekter som inte är aktuella.

Verktyg för bedömning av risk
Ratos använder sig av olika modeller för att värdera och vikta riskerna. Känslighetsanalyser
görs för att attackera olika möjliga scenarios. Hävstångsformeln är ett av många sätt att utföra
en känslighetsanalys på. Fördelen med hävstångsformeln är att den är lätt att manipulera. För
att bedöma valutarisken  finns de olika angreppssätt. Ett alternativ är att bedöma tidigare
inflationsnivåer och därmed skapa prognoser för framtiden. Givetvis är prognoser alltid mer
eller mindre osäkra. Arne Karlsson menar att avkastningskravet generellt sett är högre för
onoterade bolag än för noterade bolag. Tanken är att onoterade bolag har ett högre
förädlingsvärde eftersom det är lättare att fördubbla värdet på ett mindre bolag än på ett större.
CAPM används inte hos Ratos eftersom inget betavärde finns att tillgå på de onoterade. Ratos
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kommer i framtiden att uteslutande arbeta med onoterade bolag. En annan orsak är att alla
värderingsmodeller hänger samman. Den betydligt enklare p/e-modellen kan därför med
fördel användas om man förstår dess innebörd och hur den skall tolkas.

Riskattitydens betydelse vid riskbedömning
All värdering slutar i en subjektiv bedömning. Enligt Arne Karlsson ”känner man sig väldigt
trygg när man arbetar med siffermodeller och det ser bra ut i matematisk mening. I slutändan
är det dock något annat som utlöser känslan för risk. En matematisk modell kan givetvis inte
svara på om Prosolvias resultat är fejkat eller om botten på fastighetsmarknaden går ur. Det är
helt enkelt andra faktorer som gör att siffrorna börjar lysa rött”. För att förstå ett företag lägger
Ratos större vikt vid mjuka variabler i analysen. Frågor som måste ställas kan vara ”vilka
volymer måste uppnås, vad gör konkurrenter, finns nya produkter på gång, kommer
aluminium att ersätta plast eller vice versa”. Det finns med andra ord mycket att förstå om
man skall ligga före. Modellerna kan sedan användas för att samla ihop och systematisera all
information men genom att ”bara använda hård data kommer man aldrig att förstå vad som
händer innan det har hänt”. Slutligen menar Arne Karlsson att alla bedömningar är mer eller
mindre subjektiva i slutändan och att det är den subjektiva eller mjuka analysen som är kärnan
i det hela.
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER

 detta kapitel kommer resultatet från vår empiriska undersökning att analyseras. Resultaten som uppkommit
från Ratos och Investor kommer att diskuteras och jämföras med varandra. Slutligen görs jämförelser med

den teoretiska referensramen. Observera att detta inte alltid varit möjligt med tanke på att vi i vissa fall endast
prövat vår teoretiska referensram på onoterade bolag. Vi drar även löpande slutsatser från den analys vi gjort.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av våra viktigaste slutsatser samt en kortare avslutande diskussion.

5.1 Företagsvärdering i Investor och Ratos

Riskanalytiker
Inget av våra intervjuade investmentbolag har speciella riskanalytiker. Investor har däremot en
funktion som heter riskmanagement som drar upp generella riktlinjer för hela koncernen
snarare än att analysera enskilda bolag. Med andra ord ska denna funktion skapa enhetliga
riskprofiler (policys) inom organisationens olika delar. Detta kan vara önskvärt eftersom
Investor har flera olika verksamhetsinriktningar och samma riskprofil passar förmodligen inte
verksamheten för nya marknader (Novare Capital) som verksamheten för kärninnehavet. På
det stora hela är det den enskilda analytikern som skall väga in riskerna av ett eventuellt
förvärv, dock med vissa restriktioner som utarbetats av riskmanagementfunktionerna. Istället
för enskilda riskanalyser integrerar Ratos risken i den övergripande analysen av ett företag.
Däremot gör Ratos en speciell kontroll av portföljrisken genom diversifieringen i olika
branscher allt i enlighet Karlsson & Myrberg (1985) som menar att risken som förknippas
med det enskilda företaget reduceras. En annan orsak till portföljdiversifieringen beror helt
enkelt på att Ratos inte vill tappa den speciella skatterättsliga status som även Hägg (1991)
lyfter fram. Om det saknas en speciell kompetens vid en analys av ett enskilt företag köps
denna in, exempelvis speciella miljökonsulter. Detta kan vara ett bra sätt att hålla nere
omkostnaderna på och helt enkelt lämna över ett problem som någon annan kan göra bättre.

Analytiker för noterade och onoterade bolag
Skillnaden mellan att analysera onoterade och noterade bolag är intressant. Både Investor och
Ratos anser att det båda typerna av bolag representerar olika förutsättningar. I de mogna
noterade bolagen finns redan mycket information att tillgå. Analytikerarbetet kännetecknas
därför av ett mer traditionellt tillvägagångssätt. I onoterade bolag, till exempel IT-företag,
finns en annan typ av analytiker. Dessa analytiker har ofta en teknisk bakgrund och kallas för
investmentmanagers snarare än analytiker. Deras uppgift är inte att direkt att kontrollera
siffror utan de ska istället främst kunna analysera affärsidé, produkter, nya marknader och så
vidare. Sammanfattningsvis har givetvis analytiker och investmentmanagers samma
övergripande mål, det vill säga att avgöra ett företags bestånd, men tillvägagångssätten är
olika. Både Investor och Ratos har övergripande riskstrategier för analysarbetet, dock på olika
plan. Investor har olika riskstrategier för de olika verksamhetsområdena i organisationen.
Detta beror på att verksamhetsområdet för nya marknader inte befinner sig i samma situation
som verksamheten för kärninnehaven. Hos Investor är det funktionen för riskmanagement
som utformar dessa övergripande riskstrategier. Ratos har inte delat upp den övergripande
riskstrategin över olika verksamheter på samma sätt som Investor, istället är det olika
övergripande faktorer som riskanpassas oavsett typ av verksamhet. Exempel på dessa faktorer
kan vara valutaexponering, råvarurisker och cykliska risker. Landelius & Treffner (1998)
lyfter även fram finansiell risk, likviditetsrisk, minoritetsrisk, politisk risk och rörelserisk.
Jäghult (1989) menar att även personalrisken bör beaktas. Förmodligen har även Investor
liknande indelningar inom sina respektive verksamhetsområden.

I
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Bestämmande av eventuella förvärv
Processen för att bestämma vilka bolag som skall analyseras varierar mellan Investor och
Ratos. Hos Investor uppmärksammas uppköpskandidater bland annat av redan ägda bolag
eller genom egna förslag. Det händer också att investmentbanker kontaktar Investor för att
sälja in förslag på olika förvärv. Dessa tillvägagångssätt rör främst verksamheten för
kärninnehaven. För nya marknaden (Novare Capital) byggs kontaktnät upp för att fånga in
olika prospekt. Tanken är att entreprenörer själva skall söka upp Investor. Ratos använder sig
av en så kallad genomlysningslista där aktuella förvärv grovgranskas. I likhet med Investors
verksamhetsområde Novare Capital blir Ratos kontaktade av företag men dock i mindre
utsträckning. Ratos försöker istället att söka upp kandidaterna mer aktivt än vad Investor gör.
Eventuellt kan det vara på grund av det aktiva sökande som Ratos anser sig lyckats skapa en
mötesplats för onoterade bolag.  

Utvärdering av bolag
Vid utvärderingen av företag använder båda investmentbolagen en kassaflödesmodell som
grundmodell. Båda företagen använder dock andra modeller för att nyansera och belysa olika
aspekter och risker. Detta framhåller även Löfgren & Gometz (1991) som önskvärt. Som
exempel kan likvidationsmodellen användas. Om ett företag har ett högt likvidationsvärde
minskar den framtida risken genom att företaget kan avvecklas med mindre förlust. Enligt
Hult måste detta beaktas vid bestämmandet av kalkylräntan som i sin tur minskar med ett högt
likvidationsvärde. Ratos lägger överhuvudtaget inte lika stor energi på att utvärdera noterade
bolag i förhållande till onoterade eftersom de anser att aktiemarknaden sköter detta på ett
relativt tillfredställande sätt. Ett begrepp som Taylor (1999) lyfter fram är metodfel som i sin
tur medför en snedvridning av värderingen. Detta begrepp kan kopplas till detta sammanhang.
Anledningen till att Ratos inte lägger lika stor energi på utvärderingen av noterade bolag kan
helt enkelt beror på att aktiemarknaden fungerar bra utan större metodfel. Detta kan bero på
att samma basinformation, det vill säga främst resultaträkningar, balansräkningar och
finansieringsanalyser, används och att det är många aktörer som värderar och därmed prövar
analyserna flera gånger. I likhet med Ratos anser Investor att nya marknaden är svårare att
utvärdera eftersom det inte finns lika bra siffror (track record) att gå på. Den nya ekonomin
med snabbt växande IT-företag kan kopplas till detta. Problemet är att många av dessa företag
är i tillväxtstadiet och helt enkelt inte genererar vinster ännu. Därmed finns ingen bra
basinformation att tillgå och mjuka variabler blir viktigare.

5.2 Skillnaden beträffande noterade och onoterade bolag i Investor och Ratos

Storleken på företagsförvärv avseende noterade och onoterade bolag
Investor menar att storleken på ett förvärv inte beror på om företaget är noterat eller onoterat.
Istället kan det röra sig om rent praktiska aspekter som till exempel hur mycket som utbjuds.
Ratos menar att förvärvsandelen till viss del beror på aspekten onoterat eller noterat. En tanke
bakom detta kan vara att det är färre ägare i onoterade bolag och därmed behövs en större
andel för majoritet.

Aktivt ägande i noterade och onoterade bolag
Graden av aktivt ägande kan enligt Ratos bero på om företaget är onoterat eller noterat. För
noterade bolag finns till exempel restriktioner om aktivt ägande på Stockholms Fondbörs.
Investor menar att graden av aktivt ägande snarare beror på i vilken fas ett bolag befinner sig i.
Detta kan bero på att företag i tillväxtstadiet kan tänkas behöva mer ”handledning”.
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Skillnaden beträffande informationstillgången i noterade och onoterade bolag
Båda investmentbolagen anser att informationstillgången varierar beträffande onoterade och
noterade bolag. Ratos menar till och med att skillnaden är enorm. Investor resonerar att
informationen i noterade bolag är bättre strukturerad och stabil. En annan aspekt med noterade
bolag är att informationen är mer offentlig. Däremot finns en problematik angående
insiderbrott eftersom det ofta finns representation i styrelsen från investmentbolagen.
Problematiken ligger i att användaren är densamma som utgivaren av informationen. En
annan aspekt som Investor lyfter fram är att onoterade bolag helt enkelt inte vet vilken slags
information som skall ges ut. Ratos för fram att det är svårt att få information i ett onoterat
bolag som inte ägs. Detta är betydligt enklare i ett noterat företag med tanke på all
basinformation som finns presenterad. När ett onoterat bolag analyseras för ett eventuellt
förvärv skapas däremot en djup förståelse för företaget vilket resulterar i en enorm
informationstillgång på grund av att Ratos måste ta reda på informationen själv. För Ratos
innebär detta att informationstillgången skiftar till fördel för onoterade bolag efter ett förvärv.

Skillnader beträffande risken i noterade och onoterade bolag
Investor anser att den företagsspecifika risken varierar beroende på om företaget är onoterat
eller noterat. Detta beror främst på likviditetsrisken i onoterade bolag som Investor anser är
högre på grund av att det saknas en formell mötesplats. Detta är i linje med vad Landelius &
Treffner (1998) säger angående likviditetsrisken i onoterade bolag. En annan aspekt enligt
Investor är att företagsspecifika risken även kan bero på i vilken fas bolaget befinner sig i.
Ratos menar att det inte förekommer någon speciell skillnad i företagsrisken beroende på om
bolaget är noterat eller onoterat. Vidare anser Ratos att omvärldsrisken inte heller direkt kan
kopplas till ett noterat eller onoterat bolag. Denna risk kan snarare kopplas till branschen.
Investor generaliserar onoterade bolag och menar att dessa ofta är mindre varför
omvärldsrisken kan sägas skilja från noterade bolag som anses större. Ratos anser att det är
lättare skräddarsy riskstrategier för enskilda onoterade bolag på grund av den djupare analys
som görs beträffande till exempel strategier. En övergripande portföljstrategi är dock lättare
att lägga upp för noterade bolag. Detta kan enligt oss bero på att informationen i noterade
bolag är av samma struktur och därmed mer lättöverskådlig och jämförbar. Investor anser att
olika riskstrategier behövs för noterade respektive onoterade bolag. Detta kan kopplas till att
Investor delat upp de två olika kategorierna i nya marknader respektive i kärninnehav. Den
nya marknaden kännetecknas av mindre onoterade bolag.

5.3 Riskbedömning i Investor och Ratos

Riskkontroll av enskilda bolag samt för hela portföljen
Investor betonar att en investering inte görs för att den innehåller risker utan på grund av den
möjlighet som återfinns. I enlighet med detta försöker inte Investor att direkt påverka risker i
det enskilda företaget. Istället skapas en övergripande kontroll av risken genom till exempel
styrelseplatser i företaget. Investor verkar vara av den uppfattningen att riskfyllda bolag
rensats bort i förvärvsanalysen. Ratos försöker att vara mer aktiva i sina investeringar. Detta
kan enligt vår mening bero på att onoterade bolag kanske inte besitter lika professionella
ledningar och därmed är av mer behov av aktivt styrning. Vidare försöker Ratos att
diversifiera bort branschrisker och cykliska risker genom en riskstrategi för portföljen.
Bestämning av riskpremien
För att bestämma riskpremien har Investor övergått från betavärdet som anger en enhetlig
generell risknivå till ett mer helhetsbaserat synsätt där olika risker övervägs för att se vilka
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risker som framhävs och vilka som kan bortses ifrån. Enligt Hägg (1991) är det grundläggande
problemet med betavärdet att framtiden försöker prognosticeras genom historiska värden.
Riskbedömningen görs hela tiden uppifrån och ner, det vill säga från makrorisker till
mikrorisker. Liksom Investor gör Ratos en helhetsbedömning av olika risker. Vissa risker har
dock en mer framträdande roll hos Ratos. Personalrisken, den finansiella risken och
rörelserisken är mest fokuserade. Personalrisken har vuxit i takt med att den nya ekonomin (IT
och Telekommunikation) blivit starkare. Anledningen är att dessa företag kännetecknas av
humankapital som av naturliga skäl är rörligt. Vid värderingen av personalrisken bör enligt
Jäghult (1989) bland annat satsningar på personalutveckling, personalomsättning och risken
för att nyckelpersoner hoppar av tas i beaktning. Risker som Ratos anser obetydliga är politisk
risk samt risker som kan förknippas med företagets storlek. Landelius & Treffner (1998) anser
till skillnad från Raots att den politiska risken i Sverige är förhållandevis hög med tanke på
bland annat skattesystemet och kvaliteten på byråkratin. Hirst (1988) pekar även på att
storleken på företaget påverkar avkastningskravet med ett högre krav för mindre företag.
Sammanfattningsvis kan det sägas att helhetssynen på risk dominerar hos de båda
investmentbolagen.

Verktyg för bestämning av risk
Hos Ratos är känslighetsanalysen av stor betydelse när risker skall bedömas. För detta
ändamål är hävstångsformeln ett användbart redskap när den finansiella risken och
rörelserisken skall bestämmas. Hult (1993) poängterar att känslighetsanalyserna endast
fastställer kritiska faktorer för till exempel ett förvärv. I slutändan måste en bedömning göras
av sannolikheten för att de kritiska faktorerna inträffar. Ratos använder överhuvudtaget inte
CAPM och därmed inte heller betavärden. Ratos uppger att avkastningskravet är högre för
deras onoterade bolag men framhåller samtidigt att informationstillgången är enorm i dessa
företag. Detta påstående går stick i stäv mot CAPM som menar att avkastningskravet ökar i
proportion med risken. En enorm informationstillgång borde minska risken för att oförutsedda
händelser inträffar och därmed borde avkastningskravet minska. Istället motiverar Ratos det
högre avkastningskravet med att det är lättare att fördubbla värdet på små bolag. Indirekt
menar Ratos att onoterade bolag är små och att avkastningskravet avtar i takt med att ett
företag växer mot en mognare marknad. I likhet med Ratos använder Investor
känslighetsanalyser. Investor försöker överhuvudtaget att ha korrekta teorier som
utgångspunkt, dock görs flexibla tolkningar för att anpassa teorierna till enskilda fall. Till
skillnad från Ratos använder dock Investor CAPM och därmed betavärden. Enligt Per
Spångberg är dock betavärdet av historisk natur vilket begränsar möjligheten att förutsäga
framtiden. En anledning till varför CAPM används i Investor och ej i Ratos kan helt enkelt
bero på att Investor till 95 procent äger noterade bolag där betavärden är lätta att ta fram med
hjälp av generalindex.

Riskattitydens betydelse vid riskbedömning
Både Investor och Ratos anser att all riskbedömning går mot en mer subjektiv bedömning.
Detta beror på att båda bolagen lägger allt större vikt vid mjuka variabler och dess förmåga att
nyansera framtidsbedömningen. Anledningen till detta är ganska enkel. En siffra varnar för
något som redan har hänt och är därmed inaktuell medan mjuka variabler kan användas för att
agera på ett mer proaktivt sätt.
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5.4 Sammanfattande slutsatser

Ett återkommande resonemang var att möjligheterna fokuserades snarare än riskerna. Detta
kan eventuellt kopplas till den nya ekonomin (IT och kommunikation). Vad vi menar är att det
kan vara svårt att värdera denna bransch eftersom många bolag endast funnits en kort tid och
ännu inte har genererat vinster. Detta betyder att risken är stor vilket eventuellt hade medfört
att investeringar inte genomförts om enbart risken fokuserades. Ur denna synvinkel måste
möjligheterna fokuseras för att rättfärdiga en investering. Att enbart fokusera på möjligheterna
eller riskerna kan vara en sanning med viss modifikation. Förmodligen är möjlighet och risk
ett begreppspar som är starkt korrelerade med varandra. En möjlighet kan knappast motiveras
om risken är för stor.

En distinktion kan märkas beträffande riskbedömningen i onoterade respektive noterade
bolag. I noterade bolag arbetar analytiker i traditionell mening, det vill säga att de arbetar mer
med rena siffror. Skall en bedömning göras i ett onoterat bolag arbetar så kallade
investmentmanagers med analysen. Investmentmanagers har ofta en teknisk bakgrund för att
bättre förstå och kunna analysera mjuka variabler för att skapa en djupare förståelse för
företaget. Denna djupare förståelse är motiverad på grund av bristen av information som
kännetecknar dessa bolag. Observera dock att informationstillgången möjligtvis skiftar till
fördel för onoterade bolag när det har investerats i. Detta kan helt enkelt bero på att en mer
mångsidig och djupare analys av ett onoterat bolag görs på grund av att mindre information
finns tillgänglig innan förvärvet. En annan faktor kan vara att det är lättare att kontrollera
informationen i onoterade bolag eftersom det är lättare att bli majoritetsägare. Därmed blir det
lättare att bestämma utformningen av informationen.

Både Investor och Ratos har övergripande riskstrategier. Skillnaden mellan de båda
investmentbolagen är dock att Investor valt att dela in de övergripande riskstrategierna i de
olika verksamhetsområdena medan Ratos har valt att enbart utforma riskstrategier för olika
övergripande faktorer. Investor motiverar detta med att de olika verksamhetsområdena
befinner sig i olika situationer. En annan orsak kan dock vara att Investor är oerhört stort i
förhållande till Ratos och därmed måste dela upp sin verksamhet.

Investor anser att onoterade bolag generellt medför en större risk. Investor menar att detta
beror till viss del på likviditetsrisken i onoterade bolag, det vill säga svårigheten att omsätta
bolagets aktier i likvida medel. Investor pekar även på att onoterade bolag ofta är mindre
vilket i sin tur påverkar den företagsspecifika risken och omvärldsrisken. Ett exempel är
personalrisken som är starkt förknippad med bolagets storlek, det vill säga att ett mindre bolag
är mer känsligt och har svårare att ersätta exempelvis ett avhopp av en nyckelperson. Ratos
har ett helt annat synsätt och menar att onoterade bolag har precis samma risker som ett
noterat bolag. Att Ratos jämställer likviditetsrisken i noterade och onoterade bolag kan bero
på att Ratos lyckats skapa en mötesplats för de onoterade bolagen vilket innebär att det inte
finns problem med att omsätta ett onoterat företag i likvida medel. Denna konkurrensfördel
kan helt enkelt ha medfört att Ratos enbart valt att inrikta sig på onoterade bolag. Vi menar
dock att likviditetsrisken kanske inte är ett alltför stort problem eftersom tanken med
investmentbolag är att förvalta snarare än att omsätta bolag. Observera dock att
likviditetsrisken existerar.
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Det kanske mest häpnadsväckande resultatet för oss var dock att CAPM används i mindre
utsträckning i värderingssammanhang. Denna modell har länge setts som en given ledstjärna i
värderingen av noterade bolag. En orsak till nedgången kan vara att modellen utgår från beta
vilket i sin tur utgår från historisk information. Istället har en mer nyanserad
helhetsbedömning av riskerna tagit vid.

5.5 Avslutande diskussion

Denna uppsats kan ses som en första inblick i vårt problemområde som berör riskbedömning i
noterade respektive onoterade bolag. Det framstår som att det föreligger en skillnad beroende
på om bolaget är noterat eller ej. Detta verkar främst bero på att informationstillgången
varierar.

Riskattitydens vara eller icke vara kan diskuteras i värderingssammanhang. I vår uppsats
kommer vi fram till att det i slutändan förekommer subjektiva värderingar hos både Investor
och Ratos. I viss mån försöker Investor begränsa detta genom att sätta ihop olika
businessteams där flera olika typer av analytiker förekommer. Ratos menar att subjektiva
värderingar snarare är ett komplement till hårda siffror på grund av att siffror är av historisk
karaktär och endast talar om vad som har hänt. Vi menar att det bör vara intressant att studera
om det är önskvärt att begränsa subjektiva värderingar hos enskilda analytiker och göra
värderingen objektiv eller om det snarare är positivt att det förekommer en viss subjektiv
bedömning.

En annan intressant aspekt är den så kallade insiderproblematiken som Investor lyfter fram.
För investmentbolagen ligger problematiken i förhållandet mellan känslig information och
styrelserepresentation. Det finns helt enkelt en stark koppling mellan användaren av
informationen och den som förfogar över den. Risken finns därmed att andra utomstående
användare inte får samma möjlighet som investmentbolagen att nyttja viss information. Denna
problematik bör undersökas närmare. Aspekter som kan diskuteras är hur regleringarna kring
insiderproblematiken i investmentbolag fungerar och givetvis om regleringarna fungerar.

Vad vi slutligen tycker är en intressant aspekt är Ratos övergång till onoterade innehav. Ett
intressant fenomen som kan studeras mer ingående är hur Ratos lyckats skapa en mötesplats
för onoterade bolag. Vi tror att det finns ett flertal orsaker till detta men till viss del kan det
bero på det aktiva sökandet som kännetecknar Ratos vid bestämmandet av eventuella förvärv.
Vidare är Ratos för närvarande det enda större investmentbolaget som har uttalat en övergång
till enbart onoterade bolag som sin strategi. Det kan fortsättningsvis vara intressant att följa
Ratos utveckling för att se om detta är en bra väg att vandra, allt i enlighet med Shakespeares
citat: ”men that hazard all do it in hope of fair advantages”.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Ansvarsområde:

1. Befattning och ansvarsområde?

Allmänt:

2. Finns speciella riskanalytiker? Olika analytiker för noterade och onoterade bolag?
3. Hur bestäms vilka bolag som skall analyseras för eventuella förvärv?
4. Hur utvärderar ni era bolag (avkastning, substans, likvidationsvärde, kassaflöde)?
5. Hur gör investmentbolag för att minska risken i det enskilt ägda bolaget samt för hela

portföljen?

Skillnader mellan noterade och onoterade bolag:

6. Skiljer förhållandet mellan hur stor andel av ett företag som förvärvas beroende på om
bolaget är noterat respektive onoterat?

7. Skiljer graden av aktivt ägandet mellan noterade och onoterade bolag (för att begränsa
risken)?

8. Skillnad mellan onoterade och noterade bolag beträffande informationstillgång?
9. Skillnader mellan onoterade och noterade bolag beträffande företagsspecifika risker?
10. Skillnader mellan onoterade och noterade bolag beträffande omvärldsrisker?
11. Olika riskstrategier för noterade och onoterade bolag?

Riskresonemang:

12. Hur bestäms riskpremien? Vilka risker är aktuella?
a) Politisk risk?
b) Finansiell risk?
c) Minoritets risk?
d) Rörelserisk?
e) Likviditetsrisk?
f) Valutarisk?
g) Företagets storlek?
h) Personalrisk?

13. Används speciella modeller för att värdera och/eller vikta riskerna?
a) Känslighetsanalyser (hävstångsformeln)?
b) Capital Asset Pricing Model?
c) Används variationen på till exempel omsättningen i onoterade bolag?
d) Används p/e-talet?

14. Riskattitydens roll hos den enskilda (subjektiva) bedömaren vid riskvärdering?

Övrigt:

15. Övrigt att tillägga?


