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departments 
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Sammanfattning 
Aktiviteterna på en treasuryavdelning har under de senaste åren förändrats. Från att bara kontrollera de dagliga kassaflödena för 
ett företag, till idag då även handel med värdepapper, spekulation, har blivit en daglig aktivitet. Detta har lett till ett ökat behov av 
kontroll då spekulation leder till ett ökat risktagande. Denna uppsats studerar tre faktorer som är av betydelse för kontrollen på en 
treasuryavdelning. Dessa faktorer är; kontroll och styrning, riskhantering och det finansiella riskmåttet Value-at-Risk. 
Treasuryavdelningens huvudsakliga uppgift är att kontrollera och hantera risker, d v s riskhantering. Ett vanligt mått för att mäta 
och kontrollera finansiell risk är Value-at-Risk som mäter den största möjliga förlusten under vissa givna förutsättningar.  
 
En treasuryavdelning kan utvärderas bland annat som kostnadsenhet eller som resultatenhet. Om en treasuryavdelning utvärderas 
som kostnadsenhet ökar fokus på riskhanteringen. Samtidigt går de möjligheter till att göra vinst, genom spekulation, förlorade. 
Utvärderas de däremot som resultatenheter skapas dessa möjligheter. I denna studie har det konstaterats att en treasuryavdelning 
ska utvärderas som en resultatenhet för att skapa vinst för företaget. Detta bör ske genom att sätta tydliga resultatmål för 
verksamheten. Samtidigt ökar behovet av en effektiv kontroll där det är viktigt att de tre ovannämnda faktorerna samspelar. 
Vidare är det viktigt att de anställda på avdelningarna är medvetna om vad som ska presteras och att riskhanteringen används på 
ett effektivt sätt. Användningen av riskmått blir också avgörande och att de riskmått som används är lämpliga för den typ av 
aktivitet som utförs. I denna studie har det fastslagits att Value-at-Risk är ett effektivt mått för att mäta risk på en 
treasuryavdelning. Dock skulle användningen av måttet kunna förbättras.  
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Abstract 
During the last couple of years the activities at treasury departments have changed dramatically. Today, these departments handle 
not only the daily cashflow of a company, they also deal with the trading of bonds, stocks, options etc. This change have forced 
the departments to use speculation in their daily activities which means that the risk level has increased. Because of this it is very 
important that the activities at a treasury department are controlled efficiently. This thesis put emphasis on three factors that are of 
importance for the control of a treasury department. These are; management control, risk management and Value-at-Risk. The 
purpose with treasury departments is risk management and a common tool to measure and control financial risk is Value-at-Risk. 
VaR measures the worst expected outcome under a given assumption.  
 
There are several ways to evaluate a treasury department. One option is to evaluate them as a cost-center, by doing this more 
emphasis is put to risk management. On the other hand, by doing this the ability of making profit will be lost and therefore a more 
profitable option would be to evaluate them as profit-centers. However, if the department is evaluated as a profit-center there has 
to be a tight control of the risk exposure in order to make sure that the risk level at the company is not at stake. This study has 
concluded that a treasury department should be evaluated as a profit-center. This should be achieved by making clear what results 
the company desire and also by making sure that the three factors are coordinated and are cooperating in a efficient way.  
Furthermore the employees at the departments have to be fully aware of what they are supposed to achieve and how they should 
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level increases. Here VaR may play a very important role, if used correctly, to measure the risk at treasury departments. 
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Inledning 
”Kontrollera, minimera, spekulera” 

 – En studie om kontroll och styrning, riskhantering och Value-at-Risk på treasuryavdelningar. 

 

                                                

1 Inledning 
I detta kapitel ges först en bakgrundsbeskrivning av uppsatsens område. Bakgrunden 

utmynnar sedan i en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Därefter förklaras kortfattat uppsatsens bidrag samt de 

avgränsningar som har gjorts.  Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Företags aktiva hantering av finansiella frågor har under de senaste 40 åren genomgått 

en stor förändring. Under 1960-talet var makroekonomin lätt att hantera, räntan höll 

en låg och konstant nivå samtidigt som inflationstakten var svag. Finansiella frågor 

och beslut inom företag behandlades vanligen av ekonomiavdelningen som oftast 

samarbetade med externa banker. All vinst återinvesterades vanligen i företagen och 

när överskott fanns placerades detta på ett vanligt bankkonto med inlåningsränta. 

(Bengtsander och Holmyr 1998) 

 

Under nästa årtionde, 70-talet, startade flertalet större företag sina egna finansenheter 

med uppgift att förvalta likviditetsöverskott, säkra kapitalanskaffning och hantera 

valutor. Bakgrunden till det ökade intresset för hantering av valuta och likviditet var 

främst den utveckling som valutamarknaden genomgick, där felaktiga finansiella 

beslut kunde bli kostsamma för företagen. (Ibid.)  

 

Under detta och följande årtionde divisionaliserades många svenska företag som 

konsekvens av att de växte sig stora. De finansiella funktionerna sattes dock inte ut på 

divisionsnivå utan stannade centralt i företaget. Detta gav upphov till svårigheter i 

utvärderingen av divisionerna som inte hade en komplett balansräkning. Problemet 

löstes genom bolagisering av de olika divisionerna för att dessa skulle kunna 

utvärderas som resultatenheter. Dock gick vissa finansiella stordriftsfördelar förlorade 

p g a att de enskilda bolagen inte kunde få lika bra villkor gentemot banker som 

koncernen1. (Ibid.) 

 
1 I denna studie kommer inte någon beaktning tas på skillnaden mellan koncern och företag. Dessa två 
termer kommer att användas för att beskriva samma fenomen d v s användas som synonymer.  
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I kombination med avregleringen av den svenska kreditmarkanden och att nya 

finansiella instrument skapades fick penningmarknaden en större betydelse under 

1980-talet. Stora likviditetsöverskott placerades på penningmarknaden samtidigt som 

räntan, priset på pengar, var hög. De höga räntorna ökade kravet på en förbättrad 

hantering av företags in- och utbetalningar för att minska antalet dagar utan ränta på 

eget kapital, vilket innebar uteblivna intäkter. Som ett led i anpassningen av den 

förändrade externa miljön genomfördes många organisatoriska förändringar. 

Finansfunktionen i företagen fick en alltmer centraliserad roll och i takt med att 

hanteringen av likviditetsöverskott och valutahandel förlades dit ökade dess betydelse. 

Samtidigt separerades finansfunktionen med ekonomiavdelningen då de större 

koncernernas finansiella frågor krävde en separat funktion med eget ansvar. Denna 

separata finansfunktion kallas idag internbank/treasuryavdelning 2 . (Luusa och 

Skipperö i Eriksson och Thunman 1990) 

 

Förra året, 2004, använde sig cirka 15 svenska koncerner av en egen 

treasuryavdelning. Av skattemässiga skäl finns flertalet placerade i utlandet, medan 

andra har placerat avdelningen i Sverige för att behålla närheten till huvudkontoret. 

Flera av dem har även, i globaliseringens spår, öppnat filialer på olika platser i 

världen med ansvar för en viss region. På så sätt fås en bättre geografisk täckning med 

möjligheten att ha öppet under dygnets alla 24 timmar. (URL 1) 

 

Enligt Bengtsander och Holmyr (1998) kan en treasuryavdelning delas in i två 

verksamhetsområden, ett område med fokus på den interna verksamheten och ett på 

den externa. Det interna området handlar om relationen mellan treasuryavdelningen 

och koncernföretagen medan det externa fokuserar på relationen med externa aktörer 

som t ex banker eller kreditinstitut.  

 

Inom de två ovannämnda områdena kan en treasuryavdelning göra vinster, detta görs 

genom att skapa en spread3. En treasuryavdelnings huvudsyfte är dock i de flesta fall 

inte att skapa vinst utan att fungera som en stödfunktion till den operationella 

 
2 Inom ekonomiska kretsar används vanligtvis båda termerna för att beskriva samma fenomen. I den 
här uppsatsen kommer treasuryavdelning att användas i fortsättningen.   
3 Skillnaden mellan in- och utlåningsräntan.  
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verksamheten. Ett annat syfte är att minimera kostnader och då är det lämpligt att 

utvärdera treasuryfunktionen som en kostnadsenhet. För att detta ska fungera måste 

koncernbolagen vara tvingade att använda sig av avdelningen vid t ex upplåning. Att 

sätta treasuryavdelningen som ett standardkostnadsställe är också det en möjlighet i 

den här situationen, spreaden skulle då sättas för att täcka standardkostnaderna. 

(Bengtsander och Holmyr 1998) Dock anser t ex Beerel (1987) att en 

treasuryavdelning ska fungera som en resultatenhet. Om koncernbolagen fritt kan 

välja att använda sig av treasuryavdelningen eller en extern bank måste 

treasuryavdelningen tävla om kunderna och den kan då utvärderas som en 

resultatenhet. Treasuryavdelningen tvingas då att sköta sina affärer på ett lönsamt sätt, 

vilket ökar effektiviteten. 

 

Användandet av en treasuryavdelning syftar även till att koncentrera och minimera 

företags finansiella risk genom en effektiv hantering av företagets kapital d v s 

riskhantering. Riskhantering är processen där risk först identifieras, mäts och 

kontrolleras (Jorion 1997). Riskhanteringens roll på en treasuryavdelning fyller en 

stor och betydande roll. Det är därför viktigt att den kontrolleras på ett effektivt sätt. 

Samtidigt måste riskhanteringen samspela med de övergripande resultatmålen för att 

effektivitet ska uppnås. För att mäta och beräkna finansiell risk hos ett företag 

används olika finansiella mått. Exempel på dessa kan vara VaR (Value-at-Risk), CaR 

(Capital-at-Risk) eller genom att beräkna standardavvikelsen på t ex en akties eller en 

avdelnings avkastning (Jorion 1997). Det är mycket viktigt att valet och användandet 

av finansiella mått samspelar med målet för treasuryavdelningen och att det passar in i 

den riskhantering som förs på treasuryavdelningen. Detta har dock i vissa fall visat sig 

vara lättare sagt än gjort. 

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med skapandet av koncerners treasuryavdelningar var att hantera de dagliga 

kapitalflödena i bolaget, såsom hantering av valutaaffärer, placering av 

likviditetsöverskott etc. I takt med utvecklingen inom den finansiella sektorn och 

internationaliseringen blev dess karaktär mer lik en traditionell bank där även 

spekulation med värdepapper blev en del av verksamheten. Spekulation är idag ett 

betydande inslag i det dagliga arbetet till priset av ett ökat finansiellt risktagande. Med 
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ovanstående resonemang kan en annan indelning av en treasuryavdelnings verksamhet 

göras. Den största och primära delen behandlar och minimerar risker d v s 

riskhantering. Den andra delen väljer att ta en risk för att genom spekulation, på olika 

finansiella marknader, åstadkomma avkastning. Här föreligger ett problem mellan hög 

vinst och risk. Spekulation ökar möjligheten för treasuryavdelningen att skapa en 

vinst, en möjlighet som har ett starkt samband med risktagande och det blir då extra 

viktigt att avdelningen styrs och kontrolleras på ett effektivt sätt.  Det finns flera fall 

som uppvisar stora förluster från spekulationsaffärer efter misslyckad kontroll från 

koncernen, där treasuryavdelningens förlust på flera hundra miljoner raderat ut 

koncernens vinst (URL 2).   

 

En möjlighet för utvärdering av en treasuryavdelning är att mäta prestation utefter 

dess resultat. Genom att se till att treasuryavdelningen fokuserar på sitt resultat kan 

hela företagets vinst ökas genom höjd avkastning på finansiella tillgångar. Samtidigt 

måste resultatet sättas i relation till företagets riskpolicy. För hög fokus på enbart 

resultatet kan leda till kortsiktiga investeringar, som inte skapar värde för företaget 

och som inte ligger i linje med koncernens riskpolicy. Genom att föra en hårdare 

kontroll av treasuryavdelningen t ex genom att utvärdera den som en kostnadsenhet 

kan dessa problem minimeras. Dock finns risken att det fokuseras för lite på 

lönsamma investeringar och att personalen blir omotiverad att skapa värde för 

företaget. (Bengtsander och Holmyr 1998) 

 

Genom att öka den finansiella risken i företaget sätts hela koncernen i en besvärlig 

situation, de spekulativa affärerna på olika finansiella marknader ökar istället för att 

minska den totala riskexponeringen. Valet av utvärdering och kontroll blir i detta fall 

avgörande för att kontrollera spekulation. För att beräkna finansiell risk hos ett företag 

är ett hjälpmedel finansiella mått och som redan nämnts är VaR en metod för att 

uppfylla detta syfte. Sedan 1980-talet har VaR använts i stor utsträckning av 

finansiella firmor, främst i USA men även till viss del i Sverige. (Viberg och Åström 

2000). VaR är främst ett praktiskt verktyg för att aktivt hantera och övervaka risken 

som företag utsätts för men kan även användas som ett managementverktyg genom att 

en avdelning t ex rapporterar i VaR eller för att sätta limiter för spekulation i form av 
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ett maxbelopp uttryckt i VaR. (Ibid.) Användningen av VaR blir här mycket viktig för 

att kunna kontrollera risken på en treasuryavdelning.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovan förda problemdiskussion byggs uppsatsens problemformulering:  

  

- Vad för typ av kontroll och styrning förkommer på en treasuryavdelning? 

- Hur används riskhanteringen på en treasuryavdelning? 

- Hur används VaR och till vad? 

- Hur kan användningen av dessa tre faktorer förbättras på en treasuryavdelning? 

1.4 Uppsatsens Syfte 

Studien syftar till att beskriva tre viktiga faktorer på en treasuryavdelning; kontroll 

och styrning, riskhantering samt VaR. Utifrån beskrivningen syftar studien till att 

diskutera och analysera hur dessa faktorer, tillsammans kan användas för att förbättra 

en treasuryavdelnings verksamhet.    

1.5 Avgränsningar  

I studien ingår av praktiska skäl endast företag med treasuryavdelningar förlagda i 

Sverige. Då syftet med uppsatsen är att beskriva VaR ur ett praktiskt perspektiv 

kommer det inte att beskrivas matematiskt. Andra typer av riskmått än VaR kommer 

inte att diskuteras, utan bara nämnas och förklaras då detta anses nödvändigt. 

Eftersom en treasuryavdelning, i de flesta fall, inte aktivt arbetar med att hantera 

affärsrisk behandlas inte denna typ av risk i studien. Vidare kommer inte de 

individuella företagen analyseras för sig utan de kommer att diskuteras utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. Den information som presenteras om treasuryavdelningarnas 

verksamhet anses vara aktuell fram till den 6 december 2004. Eventuella förändringar 

hos intervjuföretagen efter detta datum tas inte i beaktning.  

1.6 Uppsatsens Bidrag 

Först och främst kan denna uppsats ses som användbar för de som aktivt arbetar inom 

treasuryavdelningar eller de som har i uppgift att styra och kontrollera dem. Genom 

att belysa de tre ovan nämnda faktorerna på treasuryavdelningar, bidrar denna uppsats 
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till att på ett konkret sätt ta upp viktiga faktorer och problem som kan uppstå på dessa 

avdelningar inom stora koncerner. Det är viktigt att dessa avdelningar kontrolleras på 

ett tillfredställande sätt då deras aktiviteter är av ett komplext slag och p g a detta 

kräver stor förståelse. Vidare bidrar uppsatsen med förslag på hur de tre faktorerna 

kan användas för förbättringar inom dessa avdelningar.  Uppsatsen är även av intresse 

för ekonomistudenter med inriktning mot finansiering eller ekonomistyrning.  

1.7 Uppsatsens Disposition 

Figur 1.1 visar dispositionen för den här uppsatsen. 

 

 1. Inledning 
 

 2. Metod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.1 Dispositionsmodell 

 

Inledningskapitlet ger en bakgrundsbeskrivning av problemområdet för att leda 

läsaren in på ämnesområdet. Därefter förs en diskussion kring problemet som ut 

mynnar i uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Sedan förklaras kort vilket bidrag 

uppsatsen ger och de avgränsningar som har gjorts för uppsatsen. Kapitel två, 

metodkapitlet, behandlar tillvägagångssättet för arbetet i den här studien, vilken typ av 

4. Empiri 
 

- Fem Företag, Fem  
Treasuryavdelningar 

3. Referensram 
 

-Kontroll och Styrning 
-Riskhantering            

-VaR                      

               5. Analys 
 

Kontroll och Styrning – Riskhantering  - VaR  
och 

Sammanfattande Analys 

6. Slutsatser 
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studie det är och förklaringar till varför författarna har valt att genomföra studien som 

har gjorts. I referensramen (kapitel tre) ges uppsatsens teoretiska bas och som ligger 

till grund för analysen. I den första delen av detta kapitel behandlas de teorier om 

kontroll och styrning som författarna valt ut och ansett lämpliga för denna studie. 

Därefter behandlas området riskhantering och dess betydelse och funktion i ett 

företag. Avslutningsvis presenteras Value-at-Risk och teorier angående detta 

finansiella riskmått och hur det kan användas inom ett företags riskhantering. Kapitel 

fyra är det empiriska kapitlet. Här presenteras fem företags treasuryavdelningar 

grundat på de intervjuer som har utförts specifikt för den här studien. Kapitel tre och 

fyra förs sedan samman i analyskapitlet (kapitel fem), vilket pilen i figuren visar. Här 

analyseras och diskuteras de framtagna teorierna på den information som har tagits 

fram om de fem olika treasuryavdelningarna. Analyskapitlet har delats upp i fyra olika 

delar där de tre faktorerna först analyseras var för sig och därefter förs en 

sammanfattande analys för att binda ihop dessa och för att öka förståelsen för dem. I 

det sista kapitlet presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån diskussionen i 

analyskapitlet. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier. 
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2 Metod  
 
Inledningsvis i detta kapitel beskrivs studiens vetenskapliga karaktär. Därefter 

beskrivs tillvägagångssättet för informationsinsamling av såväl primärdata som 

sekundärdata. Vidare förs en diskussion om validitet, reliabilitet, objektivitet och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras käll- och metodkritik.  

2.1 Deduktiv eller Induktiv Studie  

Denna studie har tagit sin ansats i teorier för att bygga upp en bild av ett tänkbart 

scenario för problemområdet. Grundat på detta har intervjuer genomförts för att 

studera de antaganden som gjorts. Detta ligger helt i linje med vad Patel och Tibelius 

(1987) klassar som en deduktiv studie eftersom denna uppsats tar sin utgångspunkt i 

teorier och utifrån dessa har vissa antaganden gjorts om relationen mellan olika 

fenomen som sedan testas i verkligheten. Eftersom studien inte tar sin utgångspunkt i 

något enskilt fall och utefter detta inte heller sluter sig till en princip eller allmän lag, 

är inte uppsatsen vad som Patel och Tibelius (1987) klassar som en induktiv studie. 

2.2 Typ av Studie 

I enlighet med Hartmans (1998) definition är uppsatsen en kvalitativ studie eftersom 

den syftar till att undersöka och beskriva hur ett fenomen (treasuryavdelningar) är 

beskaffat. Studien beskriver treasuryavdelningars kontroll och styrning, riskhantering 

samt användningsområdet för det finansiella måttet VaR. Eftersom denna studie inte 

har för avsikt att undersöka någon mängd eller försöker ta reda på hur mycket det 

finns av ett visst fenomen är det inte vad Hartman (1998) kallar kvantitativ 

undersökning. Varken kvantitativa jämförelser eller analyser har gjorts och studien 

baserar sig inte på någon statistisk data. 

 
Uppsatsens syfte, att beskriva tre viktiga faktorer på en treasuryavdelning, tyder på att 

studien är av deskriptiv karaktär enligt Patel och Tibelius (1987) definition. Att det 

empiriska avsnittet består av en beskrivning av fem olika företags treasuryavdelningar 

stärker påståendet att studien är av en deskriptiv karaktär. Eftersom studien varken 

utforskar ett tidigare okänt problem där det finns kunskapsbrist eller ställer upp en 

hypotes är studien varken vad Patel och Tibelius (1987) kallar explorativ eller 

hypotesprövande. 
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2.3 Datainsamling, Primärdata och Sekundärdata  

Datainsamling kan ske antingen genom intervju, direktobservation eller genom 

utnyttjandet av befintlig information. (Skärvad och Lundahl 1999) Ytterligare en 

metod för datainsamling är användningen av enkäter. (Patel och Davidsson 1994) I 

denna studie har två av de fyra ovan nämnda typerna för datainsamling använts; 

intervjuer samt befintlig information.  

 

Skärvad och Lundahl (1999) menar att primärdata är information som samlas in i 

syfte att ligga till grund för studien. Studiens insamling av primärdata grundar sig på 

fem intervjuer med personer som arbetar på fem olika treasuryavdelningar på de 

företag som ingår i studien. Uppsatsens författare ansåg att denna insamlingsmetod 

var den mest lämpliga för att på bästa sätt vidga förståelsen och insikten i hur en 

treasuryavdelning fungerar. Intervjuer ger möjlighet att få direkt information på ett 

utförligt sätt av personer som arbetar inom treasuryavdelningar. 

 

Den typ av kunskap som hämtas genom befintlig information och som är framtagen 

för andra studier benämns sekundärdata. (Lundahl och Skärvad 1999) Sekundärdata i 

uppsatsen utgörs främst av böcker, artiklar och uppsatser inom det ekonomiska 

ämnesområdet. Relevant information i områdena ekonomistyrning, riskhantering och 

VaR har samlats in genom sökning på bibliotek. Slutligen har även böcker i metodlära 

använts.  

 

Studiens författare har varken varit observatörer eller deltagit någon typ av aktiviteter 

treasuryavdelningarna. Således har ingen direktobservation förekommit av skälet att 

det skulle vara svårt att utföra en sådan inom tidsramen för den här studien. 

Författarna anser en direktobservation inte skulle tillföra tillräckligt med information. 

2.4 Intervjuer och Intervjuteknik 

Vid insamlandet av primärdata är besöksintervjuer och telefonintervjuer de två 

vanligaste sätten. (Dahmström 1996) För den här studien har såväl besöksintervjuer 

som telefonintervjuer genomförts samt en skriftlig via elektronisk korrespondens. 

Eriksson och Wiedersheim (1987) menar att fördelen med besöksintervjuer är att det 

går snabbt att etablera en personlig relation med respondenten och att det är enkelt att 
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ställa följdfrågor. Uppsatsens två besöksintervjuer genomfördes genom att studiens 

två författare besökte respondenten på sin arbetsplats och intervjuerna pågick under 

cirka 60 minuter.  

 10

 

Fördelarna med en telefonintervju är enligt Andersson (1984) att de är enkla att 

genomföra och sparar mycket tid. Nackdelen är att en telefonintervju blir mer anonym 

och att det försvårar följdfrågor under intervjuns gång till respondenten. I de två 

telefonintervjuerna som genomfördes medverkade uppsatsens båda författare och de 

pågick i ungefär 60 minuter. Den femte intervjun var i en skriftlig form och 

genomfördes via elektronisk korrespondens.  

 

Den skriftliga intervjun i uppsatsen skulle kunna liknas vid en postenkät eftersom den 

sker via skriftlig kommunikation. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) De menar 

att fördelen med en sådan är att den möjliggör långa svarsalternativ och det finns 

ingen påverkan av intervjuaren. Nackdelen är att följdfrågor är svåra att ställa. Detta 

undveks genom att uppsatsens författare skickade följdfrågor där de ansåg att 

information fattades. Vid jämförelse av de olika intervjuerna har svaren tenderat till 

att inte bli lika uttömmande vilken är naturlig då den verbala diskussionen försvinner. 

Detta anser dock inte uppsatsens författare har inverkat negativt då svaren gav 

tillräcklig information för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Med flera av respondenterna har författarna följt upp intervjun med några följdfrågor 

för att komplettera de ursprungliga frågorna. Detta gjordes vid tillfällen då författarna 

ansåg att relevant information saknades. Utöver följdfrågorna har några intervjuer 

kompletteras genom att uppsatsens författare tagit fakta från respektive företags 

årsredovisning.  

 

Vid varje tillfälle har intervjuformuläret (se Bilaga) bestått av i princip samma frågor 

som har ställts i samma ordningsföljd. Enligt Patel och Tebelius (1987) definition 

tyder detta på att intervjuerna har haft en hög grad av standardisering. Beroende på 

om respondentens treasuryavdelningar använder VaR eller inte, har en enskild sektion 

med frågor funnits för båda alternativen. Detta drar ned graden av standardisering 
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men författarna anser dock att intervjuerna som helhet speglas av en hög grad av 

standardisering för att majoriteten av frågorna är standardiserade.  
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Vid varje intervju ställdes majoriteten av frågorna utan att några svarsalternativ gavs 

till respondenten som genom detta gavs ett stort svarsutrymme. För några av frågorna 

ansåg författarna redan vid skapandet av intervjufrågorna att det var till sin fördel att 

ge några svarsalternativ och minska svarsutrymmet för respondenten. Detta för att 

underlätta respondentens förståelse av frågan. Totalt sett anser studiens författare att 

intervjufrågorna karaktäriseras av vad Patel och Tebelius (1987) kallar för en låg grad 

av strukturering då majoriteten av frågorna ställts utan svarsalternativ där 

respondenten haft frihet att tolka och utveckla svaren.  

2.5 Urval  

Vid urvalet av respondenter som ingår i uppsatsen har författarna använt sig av ett 

urval som under Lundahl och Skärvads (1999) definition klassas som icke-

slumpmässigt. Detta då det redan är känt vilken population (treasuryavdelningar) som 

skall undersökas och vilken dess urvalskvot är. Uppsatsens författare har valt 

respondenter med utgångspunkt för vilka som de ansåg kunna tillföra studien mest i 

kombination med att urvalet hade en stor praktiskt förankring. Eftersom studien syftar 

till att undersöka treasuryavdelningar var valet att intervjua anställda på 

treasuryavdelningar. 

 

Av de svenska företagen är det endast ett mindre antal som använder sig av en 

treasuryavdelning vilket automatiskt minskar urvalsgruppen. Vidare använder sig inte 

alla dessa av VaR vilket ytterligare har minskat urvalet. För att på bästa möjliga sätt 

besvara uppsatsens forskningsfrågor har författarna valt att intervjua fem företag som 

använder sig av treasuryavdelningar, där tre av dem använder VaR. För att 

komplettera den fråga som rör VaR har även de företag som inte använder måttet fått 

svara på frågor om det. Detta för att bredda studien och för att få olika perspektiv på 

VaR. Ännu en utgångspunkt för intervjuobjekten var företag med treasuryavdelningar 

i Sverige och där en intervju var praktisk genomförbar. 

Flera av företagen var vid intervjutillfället tveksamma till att gå ut med sitt namn och 

därför har uppsatsens författare beslutat att ge alla företag anonymitet. På grund av 
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detta benämns de som företag A, företag B etc. och de som har blivit intervjuade har 

benämns Andersson, Antonsson, Bengtsson, Carlsson, Danielsson och Eriksson. I 

figur 2.1 presenteras intervjupersonerna, vilken position de har i respektive företag, 

hur länge de har vart i företaget samt vilken form av intervju de har varit delaktiga i.  
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Företag Namn Position Tid i Företaget Intervjuform 

A Andersson & 

Antonsson 

Assistant Treasurer 

& Treasurer Risk 

Manager 

Sedan 2000 Besöksintervju 

B Bengtsson Financial Risk 

Manager 

Sedan  2004 Telefonintervju 

C Carlsson Assisterande 

Controller 

Sedan 2002 Besöksintervju 

D Danielsson Group Treasurer Sedan 1975 Telefonintervju 

E Eriksson Trader Sedan 1995 Skriftlig 

intervju 

 
Figur 2.1 Studiens respondenter 

2.6 Reliabilitet och Validitet 

Lundahl och Skärvad (1999, sid.15) definierar reliabilitet med orden ”frånvaron av 

slumpmässiga mätfel” och menar att mätningen inte påverkas av vem som utför den 

eller under vilka omständigheter den utförs.  

 

För att förstärka uppsatsens reliabilitet har endast forskningsartiklar och facklitteratur 

använts i uppsatsens referensram. Dessa har tagits fram som ett led i vetenskaplig 

forskning och har därför en hög trovärdighet i författarnas mening. Personerna som 

intervjuats arbetar alla på respektive företags treasuryavdelning och anses därför ha 

den kunskap som krävs för att kunna svara på intervjufrågorna. För att ytterligare 

förstärka reliabilitet i uppsatsen har författarna efter varje intervjutillfälle transkriberat 

intervjuerna vid samma dag. Till varje respondent har de delar som används i 

uppsatsen skickats ut för att ge dem möjligheten att ge feedback och korrigera 

eventuella missförstånd från författarnas sida.  
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Validitet beskrivs av Lundahl och Skärvad (1999) som hur väl instrumentet mäter vad 

det avser att mäta. Att uppsatsen endast baseras på fem intervjuer skulle kunna vara 

ett tecken på svaghet. Dock är urvalsgruppen relativt liten (cirka 15-20 stycken) och 

uppsatsens författare har intervjuat i princip en tredjedel av populationen. Därför 

anser författarna att validiteten är stark för just denna specifika studie. Vidare har 

intervjupersonerna arbetat på treasuryavdelningar och på så sätt varit mycket insatta i 

de aktiviteter som denna typ av verksamhet utför. Detta anser författarna stärker 

validiteten av studien. 

2.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet beskrivs av Kruuse (1998) som att det går att dra slutsatser från ett 

fall, några få fall till samtliga fall.  I den här studien har generaliseringar gjorts utifrån 

några få fall (fem) om hur kontroll och styrningsprocesserna och hur riskhanteringen 

används på en treasuryavdelning. När det gäller användandet av VaR har 

generaliseringar gjorts utifrån tre fall. Det har konstaterats att de fem 

treasuryavdelningarna utgör cirka en tredjedel av urvalspopulationen. Detta anser 

författarna möjliggöra att generaliseringar kan göras även om vissa fall i populationen 

kan avvika. Författarna anser även att möjligheten när det gäller generaliseringar 

kring VaR är hög. Eftersom inte alla av den totala populationen använder sig av VaR 

går det att utifrån tre avdelningar generalisera.  Holme och Solvang (1997) menar att 

möjligheten att göra generaliseringar ökar vid användandet av standardiserade 

undersökningsenkäter, dock minskar garantin för att den information som har samlats 

in är relevant för den frågeställning forskaren har. Det första påståendet stärker 

författarnas åsikt att det utifrån de intervjuer som har gjorts går att generalisera 

eftersom det frågeformulär (som i detta fall likställs som en undersökningsenkät) 

kännetecknas av en hög grad av standardisering. Då uppsatsens frågor har 

konstruerats utifrån uppsatsens syfte anser författarna att det inte minskar garantin för 

att informationen är relevant. 

2.8 Objektivitet 

Ejvegård (1996) menar att varje vetenskapsman har skyldighet att försöka uppnå 

objektivitet i sitt arbete. Svårigheten med att uppnå detta, menar han, ligger på det 
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psykologiska planet. Enligt samma författare är det ofta svårare att upptäcka sina egna 

fördomar och förutfattade än vad man tror. Uppsatsens resultat grundas på att 

författarna haft stort utrymme att tolka insamlad data. Att författarna gick in i 

uppsatsarbetet utan några större förkunskaper i själva huvudämnet är en faktor som 

indikerar att författarna förhållit sig objektiva. Dock är det möjligt att uppsatsens 

författare under studiens gång fått vissa generaliserande uppfattningar. Ur författarnas 

synvinkel är detta inget som borde ha haft någon avgörande betydelse för det 

slutgiltiga resultatet.   
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2.9 Metodkritik 

Ett icke-slumpmässigt urval går alltid att kritisera eftersom författarna själva valt vilka 

respondenter som skall ingå i studien. Valet av intervjuobjekt i uppsatsen grundar sig 

främst på de företag som haft möjligheten att ställa upp för en intervju. Sedan har 

även vilka treasuryavdelningar som använder VaR haft inverkan eftersom intervjuerna 

med dessa bokades först och sedan kompletterades med två företag som inte använder 

VaR. Dock anser inte uppsatsens författare att det icke-slumpmässiga urvalet har 

påverkat studiens utgång. Detta gjorde att studien fick tre respondenterna som 

använder VaR medan om ett helt slumpmässigt hade gjorts hade risken funnits att 

inget använde detta.  

 

Att intervjuerna bara varit fem till antalet kan ses som en svaghet vid insamlandet av 

empiri. Dock anser författarna att detta inte nämnvärt påverkat studien utan att de har 

bidragit till att samla in tillräckligt med information. De har gett en bra överblick över 

hur respektive treasuryavdelning fungerar. En annan kritik som kan riktas mot 

intervjuerna är att de har genomförts på flera olika sätt (telefonintervjuer, 

besöksintervjuer och en skriftlig intervju via elektronisk korrespondens). Detta kan ha 

påverkat insamlingen av information men för att kompensera detta har författarna 

skickat tillbaka intervjusvaren till varje respondent för att ge dem möjligheten att 

korrigera och komplettera sina svar. Detta gav varje respondent möjligheten att ge sin 

version ytterligare en gång under likvärdiga förutsättningar samt utan påverkan från 

författarna.  
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Att uppsatsens frågor har varit ostrukturerade kan ha lett till att respondenten lämnat 

frågan och inte besvarat den. Vid de tillfällen då detta skett har författarna korrigerat 

det genom att under intervjuns gång upprepat frågan eller ställt en uppföljningsfråga i 

samband med att de transkriberade intervjuerna skickades ut till respondenterna.  
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Författarna är medvetna om att en studie baserad på direktobservationer genom att 

tillbringa tid på en eller flera treasuryavdelningar kunde ha gett en bra inblick i 

verksamheten. Inom tidsramen för studien hade en sådan observation inte varit möjlig 

att genomföra då det skulle ha krävt en längre tidsperiod. 

2.10 Källkritik 

En risk är att de personer från varje treasuryavdelning som intervjuats sitter på olika 

positioner på avdelningen och har skiftande erfarenhet av arbete just i 

treasuryavdelningar. Detta kan få till följd att de har olika kunskap och att vissa 

respondenter kunnat mindre om något av uppsatsens område. Författarna skickade 

frågeformuläret en vecka innan intervjutillfället för att ge respondenterna både tid att 

förberedda sig och för att ha möjligheten att konsultera kolleger i vissa frågor. Därför 

anser uppsatsens författare att respondenter med bristande kunskaper om något 

område inom respektive treasuryavdelning haft möjligheten att komplettera detta 

genom att konsultera kollegor och är således ingen aspekt som påverkat studien.  

 

Författarna anser att det optimala hade varit att samtliga intervjuer genomförts som 

besöksintervjuer men att det av praktiska skäl inte varit möjligt. Därför har två 

intervjuer genomförts via telefon, en via skriftlig elektronisk korrespondens samt 

varsin på respektive företags hemort.  

 

Det föreligger alltid en viss risk att respondenterna av olika anledningar inte ger en 

fullständig information gällande sin verksamhet. Detta är något som ligger utanför 

författarnas möjlighet att styra men majoriteten av intervjuerna har varit av allmän 

karaktär och om någon undanhållits ligger detta utanför uppsatsförfattarnas möjlighet 

att påverka. 
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som denna studie baseras på. Figur 3.1 visar hur 

kapitlet är uppdelat. Första delen, 3.1 behandlar kontroll och styrning, här diskuteras 

relevanta teorier för det valda området. Avsnitt 3.2 beskriver riskhanteringens roll i 

ett företag. Avslutningsvis behandlas VaR, först förklaras begreppet matematiskt, 

sedan beskrivs mer ingående dess funktion och användbarhet i riskhanteringen.  

 

 

 

3.1 Kontroll och Styrning 

 

3.2 Riskhantering 

 

3.3 Value-at-Risk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Dispositionsmodell för kapitel tre 

 

Avsikten med referensramen är först att beskriva kontroll och styrning eftersom detta 

är mycket viktigt för treasuryavdelningen som helhet och dess prestation. Därefter 

kommer riskhantering att beskrivas vilken är en huvudaktivitet för en 

treasuryavdelning och syftar till att bland annat hantera samt minimera risknivån inom 

avdelningen och företaget. Det sista avsnittet i detta kapitel tar upp VaR som kan mäta 

såväl den totala finansiella risken som en treasuryavdelning exponeras mot samt 

risknivån vid spekulation inom avdelningen. Tillsammans skapar dessa tre faktorer en 

helhet med kontroll och styrning som en övergripande faktor och med riskhantering 

och VaR som mer underordnade av kontroll och styrning.  

3.1 Kontroll och Styrning  

Som tidigare diskuterats i kapitel 1.2  är det mycket viktigt att ett företag kontrollerar 

sin treasuryavdelning på ett lämpligt sätt för att undvika att avdelningen tar för stora 

risker genom spekulation på olika finansiella marknader. Detta kan möjliggöras 
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genom att t ex sätta tydliga gränser för hur de anställda bör handla i olika situationer. 

Samtidigt bör inte kontrollnivån vara alltför hög. De kommande avsnitten i denna 

studie kommer att diskutera olika typer av kontroll- och styrningsmetoder som 

ledningen kan använda sig av för att uppnå önskat resultat i en avdelning.  

3.1.1 Ledningens Roll 

För att en organisation ska kunna styras på ett så effektivt sätt som möjligt, utifrån den 

strategi som ett företag har satt för verksamheten, är det av yttersta vikt att ledningen 

har en klar och tydlig ledningsfilosofi. Denna ska ligga som grund för utformningen 

av de olika styrmedlen som valts och deras inriktning. Exempel på utformningen kan 

vara formella eller informella styrmedel, organisatoriska aspekter eller styrsystem. 

(Samuelson 1986) Exempel på formell och informell styrning kan vara Simons (1994) 

två modeller för styrsystem, gräns- och interaktivt kontrollsystem. 

  

Gränskontroll innebär en hård formell styrning från ledningens sida där tydliga 

gränser och regler sätts upp för att kontrollera de anställda. Systemet utvecklas utifrån 

tydliga uppförandekoder, strategiska kontrollsystem och operationella direktiv som de 

ansvariga informeras om. Det primära syftet med gränskontrollsystemet är att 

analysera de risker som bör undvikas. Det interaktiva kontrollsystemet är ett mer 

informellt styrsystem som bygger på ledningens aktiva och personliga deltagande i det 

strategiska beslutsfattandet på divisionsnivå. Syftet är att rikta fokus mot en öppen 

dialog, lärande och strategiska osäkerheter. (Ibid.) 

 

Förutom betoningen av styrmedel nämner även Samuelson (1986) ytterligare en viktig 

faktor vid utformningen av styrsystemet, nämligen graden. Han nämner två extremer, 

mål- och direktstyrning, mellan vilka två som graden bestäms. Vid målstyrning 

upprättas tydliga mål som de anställda fritt kan arbeta utefter. Målen är oftast 

finansiella som t ex räntabilitet och soliditet. De måste dock brytas ner för att kunna 

appliceras på underavdelningar. Direktstyrning kräver tvärtemot målstyrning tydliga 

detaljregler för verksamheten. Varje process är mycket noggrant planerad för hur den 

ska utföras. Mellan dessa två extremer finns det olika mellanformer. En mellanform 

benämner Samuelson (1986) ramstyrning, som innebär att de anställda har stor frihet 

att arbeta inom de ramar som har satts upp. Ett exempel på dessa ramar kan vara 
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resursutnyttjning. Merchant och Van der Stede (2003) skriver om hård (tight) och lös 

(loose) kontroll. Dessa två går att använda i olika situationer beroende på vilken typ 

av kontroll som används. För att hård kontroll ska uppnås skriver de att det är viktigt 

att de mål som en avdelning ska uppnå måste vara kongruenta med företagets mål. 

Vidare måste målen vara specificerade, de anställda måste få kontinuerlig feedback på 

resultat och målen ska informeras på ett tydligt sätt för att de anställda medvetet kan 

arbeta utefter målen. Vid lös kontroll bygger kontrollen mer på tillit till de anställda. 

Ett sätt kan vara att skapa en företagskultur som skapar incitamentet att uppfylla ett 

företags mål utan att ta till alltför hård kontroll. (Ibid.) 

3.1.2 Strategisk- och Managementkontroll 

Anthony, Dearden och Bedford (1985) har utvecklat erkända teorier inom området 

planering och kontrollsystem. (Chandler och Holzer s.116-117 1988) De beskriver 

managementkontroll som ”alla metoder, procedurer och planer som ett 

managementkontrollsystem innehåller och som används av ledning för att uppnå 

kongruens med organisationen policys och strategier”. Vidare beskriver de systemet 

som ”en organiserad systematisk process och struktur som ledning använder för 

kontroll”. De tre ovannämnda författarna beskriver processen av managementkontroll 

som det verktyg en företagsledning använder sig av för att säkerställa att 

organisationen följer bestämda strategier. (Ibid.) 

 

Merchant och Van der Stede (2003) delar in kontrollsystemet i två större block, 

strategisk- och managementkontroll. Strategisk kontroll berör frågan om den aktuella 

strategin är lämplig för företagets situation. Agerar företaget i en turbulent miljö är det 

viktigt att hela tiden se till förändringar i omvärlden som kan påverka den valda 

strategin. Managementkontroll ser på den interna miljön i företaget och då främst på 

vilket sätt företagets anställda kan motiveras och kontrolleras för att uppnå satta mål. 

Managementkontroll måste finnas för att företaget skall kunna försäkra sig om att de 

anställda inte gör något de inte borde och att se till att de inte misslyckas med att göra 

något de borde.  
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3.1.3 Resultatkontroll 

Pay-for-performance är det tydligaste exemplet på resultatkontroll. Det handlar om att 

belöna eller bestraffa anställda utifrån dennes handlingar och resultat. Belöningarna 

behöver inte enbart vara av monetärt slag utan kan också innebära jobbsäkerhet, 

ansvarsstegring o s v. Resultatkontroll påverkar handlingar i den mån att de gör de 

anställda medvetna om konsekvenserna för sina handlingar. Istället för att diktera 

målen för de anställda ska måluppfyllelse ske genom att de ges möjligheterna att 

utföra ett bra arbete. Dock är inte resultatkontroll effektiv i alla situationer, t ex måste 

de som ska utvärderas ha kontroll över de resultatområden som de ansvarar för och 

resultatet måste kunna mätas på ett effektivt sätt. Resultatkontroller är oftast en 

förutsättning för en decentralisering av en organisation, på detta sätt ges 

företagsledningen en bra överblick av de autonoma delarna av företaget. (Merchant 

och Van der Stede 2003) Enligt Samuelson (1999) är resultatkontroll en förebyggande 

kontrollmetod som fungerar bäst för att lösa motivationsproblem. Även utan en hög 

nivå av kontroll från ledning blir de anställda motiverade att producera det önskade 

resultatet. Sambandet ligger i att det resultat som företaget önskar också gynnar de 

anställda genom t ex belöningar.  

 

Alston (2003) menar att det är viktigt att resultatuppfyllelse belönas, detta ger de 

anställda incitament att prestera bra. Precis som Merchant och Van der Stede (2003) 

säger Alston (2003) att belöningar kan vara såväl monetära som icke-monetära. 

Exempel som han ger på icke-monetära är utmärkelse av månadens anställd och på 

monetära bonus. Belöningarna kan vara såväl individuella som i grupp. Genom ett 

effektivt belöningssystem menar Alston (2003) att ett företag kan bygga en miljö som 

undviker att det uppkommer risker. 

 

För att resultatkontroll ska fungera på ett så effektivt sätt som möjligt skriver 

Merchant och Van der Stede (2003) att tre villkor måste uppfyllas. Det första är att 

managers måste vara medvetna om vilket resultat som är önskvärt inom det område 

som ska kontrolleras. Det andra villkoret är att de anställda vars beteende ska 

kontrolleras måste ha ett signifikant inflytande över det resultat, utefter vilket, de ska 

utvärderas. Det sista är att managers måste kunna mäta resultatet på ett så effektivt 

sätt som möjligt. För att en effektiv mätning ska uppfyllas, nämner författarna fyra 
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kriterier; 1) Precision, utan precision i mätningen mister denna sitt informationsvärde. 

2) Objektivitet, med en hög nivå av objektivitet menas att mätningen ska vara fri från 

subjektiva värderingar, detta kan uppfyllas genom att någon utomstående gör 

utvärderingen. 3) Tidsenlighet, det får inte finnas för stort tidsspann mellan utförd 

handling och utvärdering, korta intervaller är det som har visats fungera bäst. 4) 

Förståelse, de anställda måste förstå vad det är de hålls ansvariga för och hur de kan 

påverka resultatet.  

3.1.4 Handlingskontroll 

En mer direkt form av styrning är handlingskontroll som handlar om att styra de 

anställdas handlingar för att uppnå företagets mål (Merchant och Van der Stede 2003). 

Detta kan liknas vid den typ av kontroll som Anthony, Dearden och Bedford (1985) 

kallar uppgiftskontroll (Chandler och Holzer 1988). Uppgiftskontroll kan utföras när 

relationen mellan output och input för en viss aktivitet är känd. Utefter detta kan 

rutiner för beslut och handlingar tas fram och implementeras. När detta har gjorts ska 

ingen, eller en väldigt liten inverkan från ledningens sida behövas. Genom de uppsatta 

rutinerna ska enheten i stort sett vara självgående.  

 

Enligt Merchant och Van der Stede (2003) utmärker sig handlingskontroll i fyra 

former. Dessa är: uppförandebegränsningar, förebyggande utvärderingar, 

handlingsansvar och överflöd av maskiner och/eller personal. 

 

Uppförandebegränsningar 

Denna form av handlingskontroll syftar till att förhindra, eller åtminstone försvåra för 

de anställda att utföra en viss handling. Hindren kan vara fysiska som t ex lås, 

lösenord till datorer eller begränsningar i åtkomsten till vissa avdelningar. Hindren 

kan även vara av administrativ karaktär där en vanlig form är begränsningar i 

beslutsfattanderätt. Exempelvis kan en anställd ha ett tak för investeringar som 

han/hon inte får överstiga utan godkännande från överordnad. Ett annat sätt kan vara 

att dela upp uppgifterna bland de anställda. Detta för att en enskild anställd inte ska 

vara ensam ansvarig för en viktig uppgift. (Merchant och Van der Stede 2003)   
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Förebyggande Utvärderingar 

Denna form av handlingskontroll innebär att utvärderingar av planerade åtgärder eller 

investeringar ska leda till ett godkännande eller en modifiering av t ex en plan som en 

avdelning har presenterat. Utvärderingarna kan både vara formella och informella. De 

vanligaste formella utvärderingarna är godkännandet av planerade utgifter, där även 

budgetering kan ingå. (Merchant och Van der Stede 2003)   

  

Handlingsansvar 

Handlingsansvar kan kommuniceras genom både ett administrativt och/eller socialt 

nätverk. Exempel på administrativ kommunikation kan vara regler, policys och 

procedurer, kontraktsvillkor samt uppförandekoder. Handlingsansvar kan också 

kommuniceras via möten eller personliga diskussioner som är exempel på sociala 

nätverk. (Merchant och Van der Stede 2003)   

 

Alston (2003) menar att företag och ledare måste hålla sina anställda ansvariga för 

deras handlingar. Vidare menar han att det är viktigt att ansvaret gäller för alla. Om en 

anställd får större frihet än andra kan detta leda till att andra tar sig friheter som inte är 

önskvärda. Ett företag måste även försäkra sig om att de anställda inte ignorerar risker 

vilket kan uppnås genom olika typer av straff som t ex avsked, böter, reducering av 

lön, tillbakadragande av bonus etc. Bestraffningar måste dock användas mycket 

försiktigt då de kan skapa irritation och osämja. 

 

Kontrollen av de anställdas handlingar kan ske både direkt och kontinuerligt eller mer 

indirekt och periodiskt. Aktivitetsrapporter eller dokumentation av utgifter är vanligt 

förekommande vid kontroll och utvärdering. Inom vissa yrken, t ex för läkare och 

kapitalinvesterare, kan det vara svårt att i förhand sätta upp specifika regler för vilka 

uppgifter en anställd får och inte får utföra. I dessa fall kan anställda hållas ansvariga 

för sina handlingar om utgångspunkten är att de har handlat professionellt. (Merchant 

och Van der Stede 2003) 

 

Överflöd av Personal och/eller Maskiner  

Att öka antalet anställda och/eller antalet maskiner på en avdelning kan också ses som 

en form av försäkring om att olika uppgifter blir genomförda på ett korrekt sätt. Detta 
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är vanligast förekommande inom IT- och säkerhetsavdelningar. Inom andra 

avdelningar blir dessa åtgärder oftast allt för dyra. (Merchant och Van der Stede 2003) 

3.1.5 Finansiella Ansvarsenheter 

Alla företag, små som stora, använder sig av någon form av kontroll- och 

resultatsystem vanligen benämnt Management Information System (MIS). 

Kärnpunkten i dessa system är de finansiella ansvarsenheterna. Ansvaret ligger hos en 

eller flera individer och kan ses i termer av input- eller output. Dessa faktorer (input 

eller output) kan bland annat behandlas som fysiska produkter, kvantitet av 

konsumerade produkter eller finansiella indikatorer för de olika avdelningarna 

(Merchant och Van der Stede 2003).  

 

Chandler och Holster (1988) menar också att utformningen av ansvarsenheter är 

kärnan i MIS. Varje ansvarsenhet har såväl input som output som kan beräknas i form 

av kostnader eller intäkter, produktionstimmar, nöjda kunder eller anställdas 

skicklighet o s v. 

 

I problemdiskussionen i denna studie togs problemet upp om hur en treasuryavdelning 

bör styras. Beroende på vilket resultat som företaget vill att avdelningen ska prestera 

kan de välja att utvärdera dem som antingen resultatenhet eller som kostnadsenhet. 

Valet är dock inte självklart och det måste finnas kongruens mellan 

treasuryavdelningens mål och den styrform som väljs. Det finns även ett par andra 

former av finansiella ansvarsenheter som nämns kortfattat nedan. Sedan följer en mer 

ingående diskussion om resultatenheter och kostnadsenheter.  

 

Chandler och Holster (1988) talar om tre typer av ansvarsenheter i en organisation; 

kostnadsenhet, resultatenhet och investeringsenhet. Samuelson (1986) nämner 

däremot fyra typer av ansvarsenheter; räntabilitetsenhet, resultatenhet, kostnadsenhet 

och intäktsenhet. Ansvaret blir här styrningsverktyget, huruvida divisionscheferna 

kommer att följa företagets mål och strategi är i hög grad beroende på hur ansvaret 

läggs ut. Merchant och Van der Stede (2003) talar också om fyra former av finansiella 

ansvarsenheter och namnger dem nästan exakt som Samuelson (1986) förutom att de 

benämner räntabilitetsenhet som investeringsenhet.  
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Resultatenhet 

En resultatenhet uppstår om de produkter eller tjänster som tillverkas säljs till ett pris 

som överstiger kostnaderna för att ta fram dem (Chandler och Holster 1988). 

Samuelson (1999) menar att en resultatenhet fungerar bäst då den svarar för en viss 

affärsverksamhet, samtidigt som överordnade enheter har det större ansvaret för 

kapitalinsatsen. Resultatet mäts av skillnaden mellan producerade intäkter och 

kostnader. Resultatenheten är oftast en avgränsad del inom företaget, enheterna 

ansvarar för utveckling, tillverkning och marknadsföring av den egna produkten eller 

produkterna. Även serviceenheter som säljer sina tjänster internt kan enligt Samuelson 

bli resultatenheter. Om det föreligger tvång gällande användningen av serviceenheten 

kallas denna för artificiell resultatenhet.  Merchant och Van der Stede (2003) menar 

att en resultatenhet kan ta många olika former beroende på omfånget av uppgifter 

eftersom många avdelningar är begränsade i sina aktiviteter. Huruvida en avdelning 

kan betraktas som en resultatenhet beror på graden av inverkan som den ansvarige har 

över kostnader och intäkter. Utvärdering av en resultatenhet sker genom jämförelser 

av genererade vinster och de kostnader som dessa vinster har skapat. Det vanligaste 

målet för en resultatenhet är att uppnå break-even men även en viss grad av förlust 

kan vara acceptabelt, vinst över budget är oftast inte önskvärt p g a de risker som 

medföljer. (Ibid.) 

 

Kostnads-/Utgiftsenhet 

Enligt Merchant och Van der Stede (2003) kan kostnads eller utgiftsenheter delas in i 

två delar; standardkostnadscenter och diskretionärt kostnadscenter. I ett 

standardkostnadscenter är output relativt lätt att mäta och det finns ett kausalt 

samband med input. Detta leder till att det kan göras jämförelser med 

standardkostnaden och den verkliga kostnaden och på så sätt utvärdera enheten. I ett 

diskretionärt kostnadscenter är däremot output svårt att mäta och det kan leda till att 

bedömningarna i många fall blir av subjektiv karaktär. Exempel på avdelningar där 

detta kan uppstå är utveckling och forskning, administration och personalavdelningar. 

Samuelson (1999) gör också en indelning av kostnadsenheter; standarkostnadsenhet 

och ren kostnadsenhet. Den första är vanligtvis en tillverkningsenhet som svarar för 

en del eller hela tillverkningen och där värdet mäts i standarkostnader. Enheterna 

ansvarar för att insatserna i produktionen inte överskrider standardkostnaden. Rena 
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kostnadsenheter svarar för definierade uppgifter för vilket värdet av prestationen inte 

kan mätas. Detta kan jämställas med Merchants och Van der Stedes (2003) 

diskretionära kostnadsenheter vilka oftast är enheter som arbetar med forskning och 

utveckling.  Chandler och Holster (1988) menar att en kostnadsenhet kan bestämmas 

utifrån tre olika former av kostnader; förutbestämda, diskretionära och allokerade 

kostnader. Förutbestämda kostnader tas fram genom kalkyleringsstandards. 

Diskretionära kostnader grundar sig på ledningens eller ansvarigas bedömningar om 

hur dessa kostnader ska fastställas. En allokerad kostnadsenhet uppstår när 

kostnaderna allokeras till användarna av produkten eller tjänsten.  

3.1.6 Val av Ansvarsenhet 

Merchant och Van der Stede (2003) menar att vid valet av ansvarsenhet är det vikigt 

att specificera vem eller vilka som ska vara ansvariga och för vad. Genom att 

specificera ansvaret kommer ansvarig att fokusera på det som anses vara viktigt för att 

uppfylla mål och strategier. Samuelsson (1986) menar att när det gäller serviceenheter 

inom en organisation har tendensen varit att försöka att göra dem till resultatenheter. 

Avsikten har då varit att via internpriser (transferpriser) skapa en internmarknad där 

serviceenheterna ska fungera som säljare och divisionerna som köpare. Den främsta 

anledningen för detta har varit att skapa incitament för motivation hos de anställda. 

 

Bengtsander och Holmyr (1998) påpekar också att det är viktigt att se till strukturen 

mellan koncernbolagen och avdelningen vid valet av ansvarsenhet. Med struktur 

åsyftas graden av centralisering eller decentralisering. Oxelheim (1984) menar att 

finansiella enheter som hanterar risk bör vara centraliserade. Detta eftersom 

centralisering: 

 

• Ger möjligheten att på ett effektivt och förståeligt sätt utföra matching med 

målet att reducera företagets eller koncernens totala risk. 

• Ger möjlighet till stordriftsfördelar och att koncentrera kunskap till en plats. 

• Underlättar hanteringen av ett globalt kassaflöde och skatteplanering. 

• Underlätta hanteringen av kassaflödet med clearing och netting centers och på 

så sätt reducera transaktionskostnader och kostnader vid floats (perioder som 

kapital inte genererar någon avkastning). 
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• Samlar viktig information på ett ställe. Detta är av yttersta vikt då denna form 

av aktivitet kräver mycket information för att kunna utföra korrekta analyser 

och färdigställa rapporter till ledning. 

3.1.7 Problem och Risker vid Val av Ansvarsenhet  

Problem som kan uppstå vid valet av en kostnadsenhet är enligt Bengtsander och 

Holmyr (1998) att incitamentet att prestera och att vara effektiv försvinner. Detta blir 

än mer påtagligt om kostnadsenheten är garanterad att koncernbolagen handlar med 

dem och inte med någon extern aktör. Ett annat problem som uppstår är enligt samma 

författare att bestämma en rimlig kostnad för varje specifik produkt. Om 

standardkostnadssystem däremot används blir utvärderingen enklare. 

  

Vid valet av en resultatenhet kan risken för suboptimering och kortsiktigt tänkande 

uppstå (Bengtsander och Holmyr 1998). Suboptimering beskrivs av Samuelson (1999) 

som risken att de anställda försöker förbättra rörelsekapitalet på bekostnad av kundens 

grad av tillfredställelse, eller att funktioners intressen eller delar av 

verksamhetsprocessen beaktas otillräckligt. Kortsiktigt tänkande uppstår när anställda 

utvärderas med korta intervaller som t ex ett år. Detta ger incitamentet att göra 

investeringar som inte ger företaget en långsiktig ekonomisk stabilitet. Vanligtvis sker 

detta på grund av problem som uppstår vid redovisningen, den fokuserar oftast på 

konservativa mått och tar inte hänsyn till icke-kvantifierbara mått. Avdelningen 

kanske inte agerar utefter företagets policy och på så sätt riskerar hela koncernens 

verksamhet. (Merchant och Van der Stede 2003) 

3.2  Riskhantering 

I detta avsnitt kommer riskhanteringens roll i ett företag att diskuteras. En av 

huvuduppgifterna för en treasuryavdelningen är att se till att företagets finansiella risk 

hålls inom ramen för den finanspolicy som har bestämts. Detta är en mycket viktig 

roll och det är av stor betydelse att riskhanteringen sköts på ett lämpligt sätt. Innan 

området riskhantering beskrivs ges inledningsvis en kort beskrivning av risk och 

därefter förklaras begreppen affärsrisk och finansiell risk.  
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3.2.1 Risk 

För begreppet risk finns det ingen entydig definition. I det vardagliga språkbruket 

finns det oftast en negativ klang runt ordet och det associeras med något negativt, med 

en slumpmässig händelse som kan innebära negativa påföljder. För en del människor 

kan risk vara något positivt då de genom att ta en viss risk samtidigt får möjligheten 

till att uppleva något. (Sandin 1980)  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv menar Jorion (1997) att risk kan vara både positivt och 

negativt. Han beskriver det som volatiliteten av de oförväntade utgångarna i värdet av 

tillgångar, skulder eller ränta. Med andra ord chansen till vinst alternativt förlust. 

 

Av Hamiltons (1988. sid.10) definition av risk går det att tyda en viss koppling med 

ett negativt utfall. Han definierar risk som ”…faran att en slumpmässig händelse 

negativt skall påverka möjligheten att nå ett önskat mål”. Vidare ser Hamilton två 

typer av risk; statisk risk och dynamisk risk. Med statisk risk avses risk där utgången 

av en händelse endast kan resultera i ett negativt resultat. Dynamisk risk har 

möjligheten att ge antingen positiva eller negativa utfall. Aktier är ett bra exempel på 

detta vars värde kan stiga såväl som sjunka.  

3.2.2 Affärsrisk och Finansiell Risk 

Ett företag möter två typer av risk, affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisk uppstår till 

följd av att företag försöker skapa mervärde till sina aktieägare genom att skapa 

konkurrensfördelar. Risken går vanligtvis att hänföra till den marknad företaget 

befinner sig på och uppstår till följd av de aktiviteter företaget vidtar, exempelvis 

marknadsföring, teknisk utveckling samt produktutveckling. (Jorion 1997) 

 

Med finansiell risk avses de potentiella förluster som kan uppstå till följd av händelser 

på finansiella marknader. Fluktuationer i valutakurser och ränta skapar risk för 

företag. Finansiell risk kan hedgas bort genom en effektiv riskhantering så att företag 

kan lägga fokus på det de skall klara av bäst, affärsrisk. (Jorion 1997 ) Sehlstedt och 

Sondell (2003) delar in finansiell risk i fem olika grupper. Dessa är: 1) Marknadsrisk, 

majoriteten av alla företag utsätts för marknadsrisk som uppstår till följd av 

förändringar i finansiella variabler i t ex ränta och valutakurser. Marknadsrisk består i 

 26



Referensram 
”Kontrollera, minimera, spekulera” 

 – En studie om kontroll och styrning, riskhantering och Value-at-Risk på treasuryavdelningar. 

 
sin tur av ränterisk, valutarisk, råvarurisk och risk på eget kapital. 2) Kreditrisk, risken 

för förlust som uppstår då motparten i ett avtal inte lever upp till sina åtaganden. 3) 

Likviditetsrisk, risk för kostnader orsakade av brist på likvida medel i företagets kassa. 

4) Operationell risk, risk förenat med misslyckande i interna system eller från 

personal som driver dem. 5) Motpartsrisk, risk att inte erhålla betalning eller leverans 

av instrument efter avslutad affär. 

3.2.3 Riskhanteringens Roll 

I alla företag med finansiella flöden sker någon form av riskhantering. 

Riskhanteringen är en process där först alla risker identifieras för att sedan mätas och 

kontrolleras. (Jorion 1997) Själva syftet med riskhantering är enligt Bessis (1998) att 

mäta riskerna för att underlätta kontrollen och hanteringen av dem. Riskhanteringen 

bör enligt Bessis (1998) ske både som en top-down process och som en bottom-up 

process. På ledningsnivå formuleras strategier, mål för vinster och gränser för 

risktagande sätts. Dessa kommuniceras sedan ut till underavdelningarna och till de 

ansvariga för de olika affärsenheterna. Signalerna ska vara kongruenta med de mål 

och gränser som har satts för att måluppfyllelse ska ske. Därefter kommer bottom-up 

processen som ska inkludera monitoring och rapportering av de utförda 

transaktionerna som summeras i konsoliderad risk, vinster och volym. Aggregeringen 

av informationen är viktig för uppföljning, rapportering och kontroll av olika enheter.  

Bessis beskriver denna process i form av en pyramid. Se figur 3.2. 

 

Allokering 
av risk och 
lönsamhet 

Rapportering 

    Transaktioner 

Affärsenheter

Övergripande mål 
Limiter för risk 

Lönsamhet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Figur 3.2 Egen bearbetning och tolkning av Bessis (1998) ”The pyramid of risk management”
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Pyramiden ger ett bra perspektiv över riskhanteringsprocessen kombinerat med 

riskdiversifiering som uppstår genom att röra sig uppåt i pyramiden. På botten av 

pyramiden finns den aggregerade risken som har uppstått till följd av olika 

transaktioner. Ett av riskhanteringens grundläggande syften är att kvantifiera den 

effekt som diversifieringen av risk har för att kunna hedga den med lämpliga 

finansiella instrument.  

 

I sin bok Value at Risk nämner Jorion (1997) fem rekommendationer, ursprungligen 

från Bank of England, som ledningen för riskhantering i ett företag bör ta i hänsyn till. 

De utgår från sunt förnuft men bör spela en viktig roll i riskhanteringen, 

Rekommendationerna är: 

 

• Ledningsgrupper måste ha full förståelse för hela företagets verksamhet 

• Tydliga linjer för ansvar inom olika enheter måste sättas 

• Segregering av uppgifter är fundamentalt för ett effektivt riskhanteringssystem 

• Relevant intern riskkontroll, vilket inkluderar självständig riskhantering, måste 

appliceras på varje affärsenhet 

• Ledningen måste snabbt reagera på bristande kompetens och svagheter  

3.2.4 Fyra element i Riskhantering 

Dembo och Freeman (1998) skriver i sin bok Seeing tomorrow – rewriting the rules of 

risk att riskhantering i många företag har baserats på historisk data för att förutspå 

framtiden. Detta är inte helt fel menar de om det görs på ett korrekt sätt men företag 

måste även grunda sina riskanalyser genom att blicka framåt (forward-looking). Detta 

synsätt baseras på fyra element; tidshorisont, scenarios, riskmått och benchmarks. 

  

Tidshorisont 

Anställda arbetar med olika tidshorisonter, en anställd som ska gå i pension inom en 

vecka har antagligen ett mycket kortare tidsperspektiv än en som precis har börjat 

arbeta inom företaget. Tidshorisonter varierar även beroende på vilken position de 

anställda har, vilken ålder de har etc. Även andra faktorer som exempelvis en oväntad 

höjning av den långa räntan kan få ett företags tidshorisont på en långtidsinvestering 
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att sjunka drastiskt. Det är därför mycket viktigt att företagsledningen fastställer 

tydliga riktlinjer för inom vilken tidshorisont riskhantering skall ske.  

 

Scenarios 

Scenarios beskrivs enligt Dembo och Freeman (1998) som en serie av interrelaterade 

observationer av omvärlden i en bestämd framtid. Scenarios används för att ta beslut 

grundade på vad som anses vara en möjlig utgång, bra eller dålig, i framtiden. 

Användningen av scenarios är effektiva i hanteringen av risk genom att analysera 

framtiden. Scenarios med kort tidshorisont kan mycket väl baseras på historisk data. 

Exempelvis om ett pris på en vara har uppvisat mycket lite fluktuation under flera år 

kan en rimlig slutsats vara att den inte kommer att ändras särskilt mycket imorgon. I 

de flesta fall är dock inte framtiden helt säker att förutspå och det finns många olika 

faktorer som påverkar denna. I en riskanalys är det sannolikt att man missar en del av 

dessa. Scenarios löser inte allt men respresenterar en viktig del av nytänkandet om 

framtida riskhantering. Utan användandet av scenarios är det omöjligt att bygga en bra 

ram för riskhantering. 

 

En vanlig form att använda sig av scenarios i riskhanteringen är stresstester. Detta är 

en metod för att testa hur riskkänslig en portfölj kan vara för hypotetiska 

marknadshändelser. Med hjälp av stresstestet går det att mäta hur stor förlust som kan 

göras vid en specifik, framtida marknadshändelse. Verktyget ger viktig information 

om kapitalallokering, hedging, investeringar och andra finansiella händelser. (Dowd 

1998) 

 

Riskmått 

Traditionell riskhantering har fokuserat på att mäta risk på bred front istället för att 

koncentrera och specificera vilka mått som bör användas för olika typer av risk. Att 

använda mått som mäter risk över ett brett spektra är ansett av många användare som 

en begränsad och t o m farlig metod. Tendensen har varit att separera mätningen av 

risk från de investeringar som orsakar risk. Här är det viktigt att finna kongruens 

mellan mått och orsak. (Dembo och Freeman 1998) Några vanliga riskmått som 

företag använder är; Duration mäter den genomsnittliga löptiden och 

räntekänsligheten för en t ex en obligation och därmed erhålls risken i placeringen 
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som oftast anges i antal år. Sharpe-kvoten mäter med hjälp av standardavvikelsen och 

avkastning hur väl en tillgång gått i förhållande till sin risk. En hög Sharpe-kvot visar 

på en hög avkastning i förhållande till risk. Standardavvikelsen är ett väl använt 

riskmått och mäter risken med utgångspunkt från hur en tillgång presterat historiskt 

sett. Med hjälp av historisk data säger standardavvikelsen hur mycket en tillgång 

tenderar till att avvika från sin genomsnittliga historiska avkastning. (URL 3) 

 

Benchmark 

Behovet av benchmark uppkommer när en jämförelse måste göras mellan mått. Ett 

benchmark ska tjäna som ett jämförelsemått och utan detta är en jämförelse inte 

möjlig. Ett exempel på användandet av benchmark är vid köpet av en aktie. Oftast 

tittar köparen av en aktie på olika börsindex för att se hur aktiekursen har utvecklats 

och för att jämföra med andra aktier för att vara säker på att köpet är det bästa. I den 

finansiella världen är användningen av benchmarks utbredd. Dessa är i många fall 

globala och används av flera olika företag som exempelvis Dow Jones4. Problemet 

ligger i att dessa inte speglar alla situationer. Företag bör istället se till sin omgivning, 

vad som är specifikt och utefter detta skapa sina egna benchmark. Hänsyn bör också 

tas till det faktum att ett benchmark som fungerar idag kanske inte, om omvärlden 

fluktuerar mycket, är lämpligt imorgon utan bör bytas ut mot ett annat.  

3.2.5 Sju Punkter för Riskhantering 

I sin bok Risk Management in Banking identifierar Bessis (1998) sju viktiga 

funktioner riskhanteringen tillför en organisation. Dessa är:  

 

• Strategiskt implementeringsverktyg.  

• Utvecklingen av komparativa fördelar.  

• Mätning av lämplig kapitalstruktur och återbetalningsförmåga.  

• Beslutsfattande.  

• Prissättning på risk.  

• Rapportering och kontroll av risk.  

• Portföljhantering av transaktioner.   

  
 

4 Index på New York-börsen. 
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Strategiskt Implementeringsverktyg 

Riskhantering förser banker och organisationer med en bättre översikt av framtiden 

och ger dem möjligheten att lättare definiera sin affärspolicy. För en bank är 

osäkerhetsfaktorn för olika finansiella variabler stor och dessa har stor påverkan på 

framtida vinster. Utan riskhantering skulle implementeringen av strategier enbart 

baseras på affärsmässiga riktlinjer som inte analyserar riskmomentet på ett lämpligt 

sätt.  

 

Utvecklingen av Komparativa Fördelar  

Bessis (1998) menar att ett annat motiv till att mäta risker är att de i framtiden 

kommer att generera kostnader. Genom att ignorera risk som finns just nu ignoreras 

även framtidens kostnader som i sin tur påverkar framtidens vinst. En bra kontroll av 

såväl dagens som framtidens kostnader kan vara nyckeln till framtida vinster. Om 

detta görs på ett effektivt sätt kan ett företag skapa ett komparativt övertag. 

 

Mätning av Lämplig Kapitalstruktur och Återbetalningsförmåga 

Traditionellt har riskhantering fokuserat på genomsnittlig risk då det har ansetts att 

vinster och förluster tar ut varandra över tiden. Enligt Bessis (1998) är detta ett 

felaktigt sätt att se på risk. Problemet är att fokusering på genomsnittlig risk ignorerar 

risken för de händelser som frångår genomsnittet. Med andra ord ignoreras risken att 

oförväntade förluster uppstår. Företag måste ta hänsyn till detta och se till att de har 

resurser för att klara detta genom att ha en riskbuffert.  

 

Beslutsfattande  

Bessis (1998) säger att riskhantering skulle kunna få ökad betydelse om det används 

som ett verktyg i beslutsfattande istället för att som idag hedga och hantera risk efter 

det att beslut redan tagits. Målet är att kunna hantera risken när den uppstår och inte 

när beslut redan tagits och risken redan existerar. Dock menar han att tekniker för 

riskhantering inte kan fungera som ett substitut för beslutsfattande, på högre nivå i 

organisationen, men att det borde syfte till att fungera som ett hjälpmedel i 

beslutsfattandeprocessen.  
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Prissättning på Risk  

För att kunna prissätta risker krävs kunskap om dem. Vissa risker går inte att värdera 

på transaktionsnivå utan måste värderas som en portfölj. Oavsett nivå för värdering 

måste varje oförväntad förlust kompenseras med hjälp av kapital som kostar pengar. 

Exempel på risk som värderas på portföljnivå är ränterisk och likviditetsrisk. 

Kapitalkostnaden måste således finnas med i beräkningen av framtida budgeterade 

intäkter. 

 

Rapportering och Kontroll av Risk  

Bessis (1998) säger att utan mätning av risker är det omöjligt att kunna jämföra 

lönsamheten av olika produkter eller affärsenheter. En affärsenhet kan enkelt höja sin 

lönsamhet genom att ta en ökad risk. Bessis (1998) hävdar att detta är missvisande 

och att resultatet alltid måste sättas i jämförelse med dess risknivå. Han menar att 

mätning av risk felaktigt nog anses motarbeta risktagande genom att tydliggöra risken. 

Tvärtom, skall motsatsen ses där riskmonitoring kan uppmuntra till att ta risker genom 

att ge bra och tydlig information om risk. Med andra ord uttrycks riskhanteringen 

enligt Bessis (1998) som ett verktyg som förser företag med information för att ta 

känd och kalkylerad risk.  

 

Portföljhantering av Transaktioner 

En aktiv hantering av bankers portföljer har till sin form alltid varit begränsad. Bessis 

(1998) menar att portföljhantering är implementerat med marknadstransaktioner 

eftersom effekten av diversifiering är uppenbar, riskhedging är användbar på 

finansiella instrument plus att marknadsrisk är enkel och konstant kvantifierad. 

Beskrivningen stämmer inte helt in på bankers portfölj där fokus ligger mer på 

kreditanalys än på transaktionsnivå. 

3.2.6 Utvärdering av Ansvariga för Riskhantering 

Ett svårt område för ledningen är utvärderingen av de anställda som ansvarar för 

riskhanteringen (Jorion 1997). Den uppgift som den ansvariga för riskhanteringen 

utför kan enligt Jorion (1997) ses som att sälja en option: I bästa fall händer ingenting, 

i värsta fall upptäcker inte den ansvarige ett problem som skapar en förlust och 

förlorar jobbet. De ansvariga för riskhanteringen måste hela tiden vara 
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uppmärksamma och uppdaterade på marknadsförändringar då deras rykte står på spel. 

Samtidigt blir de inte belönade i samma utsträckning som de som aktivt handlar och 

kan göra stora vinster på finansmarknaderna. Dock måste belöningar finnas för att 

företaget ska kunna locka tillräckligt komponent personal och behålla kompetens på 

dessa poster. Här spelar ledningen en viktig roll. Det är mycket viktigt att en effektiv 

kontroll och översyn implementeras för att undvika t ex juridiska processer och 

förluster p g a ett för högt risktagande eller skadat rykte.  

3.3 Value-at-Risk  

Som tidigare nämnts är det mycket viktigt att en treasuryavdelning utvärderas och 

kontrolleras på ett effektivt sätt. VaR är ett av studiens undersökningsområden och för 

att ge läsaren en bättre insikt samt för att ligga till grund för studiens analys 

presenteras begreppet i detta avsnitt.  

3.3.1 Historik  

Ett större antal finansiella firmor började under 1980-talet att använda det finansiella 

måttet VaR för att mäta marknadsrisken i sina portföljer. Ursprungligen var det främst 

företag med hög riskexponering, t ex tradinghus och företag med mycket 

råvaruhandel, som använde VaR för att mäta risken på derivatmarknader. Dess 

användningsområde har snabbt vuxit hos finansiella institutioner och mäter idag alla 

typer av finansiell risk, framförallt kredit- och marknadsrisk. Måttet har utvecklats 

från att först varit ett verktyg för att mäta risk till att idag vara ett viktigt instrument i 

många företags riskhantering. (Krause 2003) 

 

VaR är enligt Viberg och Åström (2000) främst ett praktiskt verktyg för att aktivt 

hantera och övervaka den risk som företag exponeras mot. Med hjälp av historisk data 

ger det en objektiv mätning av marknadsrisken i ett företag och redovisar sannolika 

rörelser i varje enskild aktie.  

3.3.2 Tre Olika Sätt att Beräkna VaR 

För att beräkna VaR finns det tre metoder som Dowd (1998) identiferar som  

varians/covariansmetoden (parametric), historisk simulering och Monte Carlo-

simulering. Se figur 3.3.  
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Figur 3.3 Tre sätt att beräkna VaR. 

 

Varians/covariansmetoden (Parametric) 

Vid beräkning av VaR med hjälp av varians/covariansmetoden, även kallad 

parametric, förutsätts att portföljens tillgångar är en linjär funktion av de risker de 

möter. Portföljens standardavvikelse är således en linjär funktion av varje enskild 

tillgångs volatilitet och co-varians. VaR beräknas med hjälp av portföljens varians-

covarians matris tillsammans med vikten på varje enskild tillgång i portföljen. (Dowd 

1998) 

 

Varians/covariansmetoden är lämplig att använda för portföljer med en 

normalfördelad avkastning. Metoden är lätt att implementera och är användbar även 

på större portföljer. Till dess nackdelar hör att den tappar i reliabilitet när portföljens 

placeringar inte är linjära avseende riskfaktorer eller när riskfaktorerna i sig inte är 

normala. (Ibid)  

 

Historisk simulering 

Den historiska simuleringsmetoden (HS) beräknas med hjälp av historisk data för att 

simulera avkastningen i en portföljs olika tillgångar. Varje tillgång i portföljen 

identifieras och historisk data över avkastningen för en vald period samlas in. Med 

beaktning av varje tillgångs vikt i portföljen erhålls sedan portföljens historiska 

avkastning under förutsättningen att varje tillgång funnits i portföljen. (Sehlstedt och 

Sondell 2003) Vid användning av historisk simulering (HS) görs antagandet att 

historisk data är en god indikator på framtida avkastning.  

 

Styrkan i att använda HS är att den är lätt att förstå och använda. Den är lätt att 

implementera och kan underlätta i rapporteringen för ledningen. (Dowd 1998) HS kan 

även hantera alla typer av tillgångar och portföljer (Sehlstedt och Sondell 2003). 

 34



Referensram 
”Kontrollera, minimera, spekulera” 

 – En studie om kontroll och styrning, riskhantering och Value-at-Risk på treasuryavdelningar. 

 
Svagheten med HS är att den baseras på att all historisk data för portföljen finns 

tillgänglig. Svårigheter som kan uppstå är t ex att det inte finns tillräcklig data för t ex 

nya instrument eller aktier eller att data på placeringar i vissa mindre utvecklade 

länder kan vara svårtillgänglig. Ett annat problem är att HS inte tar hänsyn till att 

riskfaktorerna i de historiska data kan ha förändrats och den bygger på antagandet att 

risk i framtiden motsvarar risk idag. (Dowd 1998) 

 

Monte Carlo-Simulering 

Monte Carlo-simulering (MC) sker genom att slumpmässigt simulera värdet på varje 

enskild tillgång i portföljen. Processen upprepas vid många tillfällen och efter varje 

simulering fås ett möjligt utfall av portföljvärdet. På så sätt erhålls en simulerad 

fördelning av portföljvärdet, och utifrån detta kan sedan VaR beräknas. (Sehlstedt och 

Sondell 2003) 

 

MC är lämplig att använda när andra metoder (varians/covariansmetoden och HS) 

inte lämpar sig. MC är en svår och avancerad metod och om en enklare metod kan 

användas bör så göras. MC är även lämplig att använda i fall då tillgångarna är 

komplexa och utspridda på flera olika marknader och beror på fler än en riskvariabel. 

Styrkan i Monte Carlo-metoden ligger i att den är mycket komplex, klarar av att 

genomföra det mesta (i teorin) samt att den vid portföljsimulering skapar statistisk 

data som biprodukter. Svagheter med metoden är att den är komplicerad, kräver hög 

kompetens på personal för att kunna användas samt att den försvårar för ledningen att 

kunna kontrollera vad riskhanteringen gör. (Dowd 1998)  

3.3.3 Räkneexempel på VaR 
Enkelt beskrivet mäter VaR den största möjliga förlusten över en given tidshorisont 

under ett givet konfidensintervall. Dowd (1998) ger ett enkelt räkneexempel till VaR. 

Figur 3.4 visar den dagliga avkastningen för JP Morgan under 1995. Som framgår av 

figur 3.4 är den genomsnittliga dagliga avkastningen för JP Morgan US$ 7,6 miljoner. 
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Figur 3.4 Daglig avkastning för JP Morgan 1995.  Dowd (s.39 1998) Beyond Value at Risk 

 
Till vänster i histogrammet går det att utläsa att JP Morgan vid upprepade tillfällen 

gjorde dagliga förluster på US$ 10 miljoner och under några få tillfällen gjorde 

förluster upp till US$ 25 miljoner där årets värsta handelsdag innebar en förlust på 

US$ 26 miljoner. För att separera histogrammets vänstra svans, de värsta utfallen, 

med resten av årets handelsdagar väljs ett konfidensintervall. Exempelvis visar ett 95-

procentigt konfidensintervall de fem värsta procenten av förlusterna (Se den streckade 

linjen i figur 3.4). I JP Morgans fall representerar detta US$ 11,4 miljoner. Således 

går det att säga att var tjugonde dag bör JP Morgan förvänta sig en daglig förlust 

motsvarande US$ 11,4 miljoner eller mer. Vid användning av VaR används två 

betydande faktorer. Dels över vilken tidshorisont som VaR beräknas på som kan vara 

såväl daglig, veckovis, månadsvis eller en ännu större tidsperiod. Den andra viktiga 

variabeln är konfidensintervallet som säger hur stor sannolikheten är att en förlust 

motsvarande VaR inte görs. Exempelvis säger ett 99-procentigt konfidensintervall på 

att i 99 fall av 100 kommer förlusten inte att överstiga VaR. Vanligtvis används ett 

konfidensintervall mellan 90% - 99,9%. 

 

Dowd ( 1998 ) separerar VaR i absoluta och relativa termer. Det absoluta VaR är som 

tidigare nämnts den maximala förlust som kan göras, i JP Morgans fall US$ 11,4 

miljoner med ett 95-procentigt konfidensintervall.  

 

Det relativa VaR mäter det belopp som VaR avviker från den genomsnittliga 

avkastningen. Genom att addera den förväntade dagliga avkastningen med det 
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absoluta VaR fås det relativa VaR. I fallet med JP Morgan är den förväntade 

avkastningen US$ 7,6 miljoner och det absoluta VaR US$ 11,4 miljoner vilket ger ett 

relativt VaR motsvarande US$ 19 miljoner (7,6 miljoner +11,4 miljoner). Se figur 

3.5.  

 
Figur 3.5 Absolut och Relativ VaR för JP Morgan 1995. Dowd (s.40 1998) Beyond Value at Risk 

 

3.3.4 Användningsområde för VaR  

VaR är idag ett mycket använt finansiellt mått på finansiella institutioner och hjälper 

främst företag med att aktivt övervaka och hantera risk. Viberg och Åström (2000) 

identifierar följande användningsområden för VaR: 

• Informationsverktyg för att underlätta förståelsen för ett företags exponering 

för förändringar i marknadspriset. 

• Verktyg för att förbättra översikten och rapporteringen av riskhantering. 

• VaR används för att fastställa effektiviteten och sannolika förändringar i en 

portfölj. 

• Som guidning vid investeringsbeslut. 

• Informationshjälpmedel vid utvärdering av genomförda investeringsbeslut. 

Detta kan vara värdefullt för att sätta upp regler för ledare och traders som är 

ansvariga för investeringar.  

• Vid hedging och strategiska planeringsbeslut kan VaR upplysa om när risker 

blir höga i jämförelse med företagets budgeterade inkomster och kassaflöden. 

Detta kan påverka vilka strategier ett företag använder för att hedga sin 

riskexponering.  

 37



Referensram 
”Kontrollera, minimera, spekulera” 

 – En studie om kontroll och styrning, riskhantering och Value-at-Risk på treasuryavdelningar. 

 
3.3.5 Rapportering, Resursallokering och Utvärdering med VaR 

Idag har riskkommittéer utvecklats ur företag som aktivt arbetar med riskhantering. 

Dessa levererar dagligen rapporter om den aggregerade risken inom ett företag i 

termer av VaR för att underlätta rapporteringen och kommunikation mellan ledning 

och andra intressenter. Genom att arbeta fristående från övriga aktiviteter kan 

ansvariga för riskhantering implementera gränser för risken vid finansiella och 

affärsrelaterade aktiviteter (Jorion 1997). Han identifierar tre områden för VaR ur ett 

riskhanteringsperspektiv; rapportering, resursallokering och utvärdering av 

aktiviteter.  

 

Rapportering 

Behovet av en tydlig och uttömmande rapportering av risk till aktieägare och andra 

intressenter t ex banker har ökat dramatiskt de senaste åren. I detta samanhang spelar 

VaR en viktig roll. Företag som inte på ett tydligt sätt kan presentera den 

riskexponering de utsätts för kan förlora många möjligheter i form av förlorade affärer 

eller utebliven finansiering. (Jorion 1997) 

 

Resursallokering 

Användningsområdet för VaR sträcker sig längre än till endast rapportering. Även 

beslutsfattande grundat på VaR är idag vanligt förekommande eftersom det ger 

information om hur begränsade resurser bör allokeras. Genom att sätta en avgift på 

riskjusterat kapital för de personer som handlar med risk ges incitamentet att bara ta 

positioner som inte genererar hög risk.  

 

VaR kan även användas på mer operationell- eller affärsnivå för att allokera resurser. 

Genom att sätta gränser för vilken typ av positioner en affärsenhet får ta kan de 

kontrolleras på samma sätt som de finansiella enheterna.  (Jorion 1997) 

 

Utvärdering 

En styrka med VaR är att det skapar en gemensam nämnare för utvärdering av 

aktiviteter. På en strategisk nivå kan aktiviteter riskjusteras och mätas för att 

lokalisera var i företaget värde skapas. På ett taktiskt plan fungerar VaR som ett 

viktigt mått för att utvärdera anställda som aktivt arbetar med att behandla risk. VaR 
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hjälper ledningen att justera resultat anställda gjort med hänsyn till risktagande. 

Vinster gjorda av anställda kommer inte alltid av dennes skicklighet utan kan även 

förklaras av marknadsrelaterade orsaker. Riskjustering med VaR behandlar även 

problemet med moral hazard, att vinst kompenseras med bonus men att förlust inte 

bestraffas i samma utsträckning. Detta ger den anställde incitament att ta risker för att 

höja sin bonus men omvänt finns inte incitament att undvika höga risker av rädsla för 

bestraffning. Beteendet är inte önskvärt från ledning utan måste kontrolleras genom 

att t ex sätta ex-ante bestraffningar för högt risktagande. (Jorion 1997) 

3.3.6 Fördelar och Styrkor med VaR 

Ett vanligt mått för att mäta en portföljs risk är standardavvikelsen. Svagheten med 

detta är enligt Dowd (1998) att det endast mäter fluktuationen i portföljvärdet och inte 

hur stor förlust som kan göras. Största möjliga förlust är ett annat vanligt mått som 

Dowd (1998) förkastar för att det i hans mening inte säger någonting om risken. Detta 

eftersom att största möjliga förlust redan är känd, hela portföljvärdet, samt att det inte 

ger information om risken i portföljens tillgångar eller hur stor förlust som troligen 

kommer att göras.  

 

Enligt Dowd (1998) ges en bättre beskrivning av risk med mått som fokuserar på de 

värsta scenarion, exempelvis de 1 % värsta utfallen. De två vanligaste måtten här är 

VaR och ”expected loss if a tail event occurs”. Av dessa två är VaR det mest 

användbara enligt Dowd eftersom det är enklare att matematiskt beräkna samt att det 

går att räkna ut utan att behöva förlita sig på någon uppskattning av 

normalfördelningen.  

 

Krause (2003) identifierar flera fördelar med VaR som ett riskmätningsverktyg. 

Begreppet är okomplicerat och underlättar användningen och förståelsen av det för 

”icke-specialister” (vanliga anställda och beslutsfattare). Eftersom det är lättförståeligt 

är det ett bra kommunikationsmedel ur flera perspektiv, både mellan företag och 

investerare men även som kommunikationsmedel inom företaget. 

 

VaR har fördelen att det kan mäta risken för varje enskild tillgång i en portfölj plus att 

det kan fungera som ett verktyg för att begränsa risktagandet. Begränsningen kan 
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appliceras på enskilda investerare, avdelningar eller företag som en gemensam enhet. 

(Krause 2003) Andra fördelar som Krause tar upp är att det ger bra information om 

kapitalanskaffningsbehov och kan fungera som en bas för resultatsbaserad belöning.  

3.3.7 Problematik Kring VaR 

Problematiken kring VaR ligger i att det baseras på statistisk historisk data. Chansen 

finns att risken i ett företag eller en tillgång inte följer sin historik och ger ett 

missvisande VaR. Vidare visar inte VaR den största möjliga förlusten, utan den 

största möjliga förlusten under vissa givna förutsättningar. Med andra ord kan 

förlusten för en liten sannolikhet bli större än VaR. (Viberg och Åström 2000) 

 

Andra problem är att VaR är oförmöget att mäta vilken inverkan 

marknadsförändringar kan ha på företags resultat. Exempelvis mäter det inte hur en 

valutadevalvering av peson i Mexiko påverkar resultatet. Slutligen mäter VaR endast 

risk som går att kvantifiera och tar ej med politisk risk och dylikt i sina beräkningar. 

(Viberg och Åström 2000) 

 

Jorion (1997) menar att VaR inte fungerar om kapitalflödet i ett företag är svårt att 

mäta. Om det exempelvis råder osäkerhet kring valutakurser riskerar VaR att gå miste 

om viktig information.  

 

Ur ett riskhanteringsperspektiv identifierar Dembo och Freeman (1998) flera brister 

med VaR;  

• VaR tar inte hänsyn till att de ekonomiska förutsättningarna varierar mellan 

olika marknader. Exempelvis kan kostnaden för kapitalanskaffning variera och 

volatiliteten på marknadsvariabler vara olika. Detta gör att VaR inte är något 

bra mått för att mäta prestationen på olika marknader. 

• VaR är inget bra mått på förhållandet risk/avkastning och fungerar inte som 

verktyg i kapitalanskaffningsprocessen. Därför ger det ingen bra vägledning 

var, på vilken marknad, det är bäst att placera pengar. 

• För portföljer som innehåller flera komplexa derivat kan VaR vara 

missvisande. 
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4 Empiri – Fem Företag, Fem Treasuryavdelningar 
I detta kapitel kommer uppsatsens insamlade primärdata i form av intervjuer att 

redovisas. I figur 4.1 ges dipositionen för detta kapitel. Först görs en kort 

presentation av de fem företagen och deras treasuryavdelningarna i avsnitt 4.1. Detta 

följs av 4.2 Kontroll och Styrning på de fem treasuryavdelningarna. Avsnitt 4.3 tar 

upp de fem avdelningarnas olika riskhanteringsprocesser. Avsnitt 4.4 avslutar detta 

kapitel och tar upp VaR och dess praktiska användning på de tre avdelningarna som 

använder sig av detta mått men även synpunkter på VaR från de två avdelningarna 

som inte använder sig av måttet. 

 

                    
4.1 Presentation av de Fem Företagen 

4.2 Kontroll och Styrning på de Fem Treasuryavdelningarna 

4.3 Riskhanering på de Fem Treasuryavdelningarna 

4.4 Value-at-Risk på de Fem Treasuryavdelningarna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Dispositionsmodell för kapitel fyra 

4.1 Presentation av de Fem Företagen 

I detta avsnitt presenteras kortfattat de fem företag och deras treasuryavdelningar som 

har ingått i denna studie. Samtliga är aktiva på en internationell marknad med stor 

koncentration på export. 

 

Företag A 

Företag A’s handel har under de senaste åren ändrats drastiskt, från att majoriteten av 

affärerna dominerades av en statlig köpare, till idag då mer än 50% av affärerna sker 

på export. På treasurydavdelningen arbetar tio personer och i dagsläget finns det inga 

filialer.  
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Företag B 

Företag B’s handel kännetecknas av mycket internationell handel med främst Europa 

och där handeln karaktäriseras av medelstora affärer. Totalt finns det 30 stycken 

anställda på treasuryavdelningen i Sverige. Två filialer till avdelningen finns i 

Sydamerika och Asien med tio respektive fyra stycken anställda. 

 

Företag C 

Handeln i företag C sker med hög volym med fokus på export. Sammanlagt arbetar 

sammanlagt 20 personer på treasuryavdelningen. En filial är belägen i Asien där fyra 

stycken anställda arbetar med finansiella affärer för den regionen. De länder med stor 

handel har en anställd som arbetar som lokal treasurer.  

 

Företag D 

Företag D har tre produktområden och 85% av verksamheten är förlagd utanför 

Sverige. Huvuddelen av affärsverksamheten bedrivs i Europa och det finns även en 

rätt omfattande verksamhet i USA. På treasuryavdelningen arbetar 25 personer och 

det finns inga underavdelningar utanför Sverige 

 

Företag E 

Företag E är ett globalt företag som är ledande inom sitt område. Majoriteten av 

handeln sker på export där försäljningen till Europa och USA dominerar. 

Treasuryavdelningen har inga filialer utan endast ett kontor i Sverige där tio stycken 

anställda arbetar.   

4.2 Kontroll och Styrning på De Fem Treasuryavdelningarna  

I detta avsnitt presenteras den insamlade informationen angående kontroll och 

styrning från de fem treasuryavdelningarna. Varje företag har varsin avsnitt där deras 

företagsspecifika kontroll och styrning över sina treasuryavdelningar redovisas.  

4.2.1 Kontroll och Styrning Företag A 

Treasuryavdelningen på företag A består dels av en Group Treasurer som är ansvarig 

chef för avdelningen. Under honom/henne delas avdelningen upp i tre olika 
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avdelningar, Fixed Income & FX Trading, Middle Office och Trade Service & Cash 

Management. Se figur 4.2.  

Group 
Treasurer 

      

Fixed Income & Middle Office Trade Services &  
FX Trading Cash Management 

Figur 4.2 Indelning av företag A’s treasuryavdelning 

 

Treasuryavdelningen har historiskt sett genererat vinst, målen för vad som ska 

presteras på avdelningen varierar dock för de olika portföljerna (se figur 4.3). 

Treasuryavdelningen på företag A utvärderas, trots att den är vinstgenererande, som 

ett cost-center [kostnadsenhet]. Andersson svar på varför avdelningen ses som en 

kostnadsenhet är:  

 

”Svårigheten är inte att kontrollera affärerna utan att ställa ett relevant 

avkastningskrav i förhållande till det kapital som avdelningen binder. Om 

avdelningen vore ett aktiebolag skulle ägaren kväva avkastning på eget kapital” 

 

Omsättningen på treasuryavdelningen är enligt Andersson en mycket hög summa som 

inte är relevant att titta på, detta på grund av att treasuryavdelningen kan handla stora 

summor i räntederivat och valutaderivat i sina många affärer varje dag. 

Treasuryavdelningen har bara mandat för spekulation inom Trading, som är en av de 

fem olika portföljerna (Trading, Internal Bank, Investments, Tender to contract och 

pension trust). Se figur 4.3 på nästa sida.. 
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Treasury  
Företag A 

Trading 
Business 

Internal Bank Tender to  Investments Pension 
  Contract Trust 

Units Overall 

Duration Matching
 Risk mandate Risk neutrality 20 MSEK VaR     Duration 

Risk neutrality Risk neutrality 
       VaR P(x) Hedging 

 
Figur 4.3  Fem portföljer på företag A’s treasuryavdelning 

 

Gränsen för spekulation går vid 20 miljoner kronor VaR som i Anderssons mening är 

”hög för branschen”. Inom denna gräns har de anställda ganska stor frihet att göra 

affärer på ränte- och valutamarknaderna dock får inga positioner tas i aktier. Tre 

personer på avdelningen har mandat för spekulation. Enligt Andersson är det endast i 

Tradingportföljen som riskpolicyn skiljer sig åt från koncernens. Finanspolicyn på 

företag A säger:  

 

”Finansiella risker, som är förbundna med den normala affärsverksamheten, ska 

minimeras, det vill säga finansiell riskneutralitet ska eftersträvas.” (Företag A’s 

årsredovisning 2003). 

 

För samtliga portföljer sker en noggrann kontroll. Treasuryavdelningen får fritt agera 

inom ramen för finanspolicyn för att nå målen med avdelningen men det sker en 

daglig och kontinuerlig kontroll av risktagandet på avdelningen där varje anställd har 

ett individuellt ansvar. Målen sätts upp och utvärderas enligt Andersson efter 

kalenderår. Styrningen sker som en top-down process, detta gäller generellt för hela 

koncernen. Ledningen sätter och tilldelar mål som sen ska följas. Anledningen till 

detta är enligt Andersson att det är ett enkelt sätt att styra. På frågan om det sker ett 

nära samarbete med ledning så svarar Andersson att detta hade kunnat vara ”tätare”. 

Varför är dock inget som vidare kommenteras.  
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4.2.2 Kontroll och Styrning Företag B 

Treasuryavdelningen i företag B är uppdelad på fyra delar; Front Office, där Risk 

Management och Trading ingår, Cash Management, Redovisning och Back Office. 

Dessutom finns även en avdelning som heter Kundreskontra som ligger lite utanför de 

övriga delarna. Se figur 4.4.  

 

  

Kundreskontra 
Treasuryavd. Ftg. B 

 

 Front Office Cash 
Management

Redovisning Back Office 

 
 Risk 

Management 
Trading 

 

Figur 4.4 Indelning av treasuryavdelningen på företag B 

 

På frågan vad målet är för Treasuryavdelningen i företag B svarar Bengtsson att de 

inte har något kvantifierat mål utan att det är mer lösgripande som att maximera 

avkastningen på den finansiella exponeringen företaget möter. Samtidigt, fortsätter 

Bengtsson, måste de tänka på att upprätthålla sina riskinviter och kunna tillhandahålla 

finansiella tjänster till koncernbolagen. Det övergripande målet beskrivs av Bengtsson 

som ”att göra så bra det går och att tillhandahålla tjänster för finansföretagen 

[dotterbolagen]”.  

 

I företag B har treasuryavdelningen en central funktion nära ledningen där all Cash 

Management finns. Vid utlåning till andra bolag inom koncernen sätts spreaden på 

räntan så att den täcker lånekostnaden. Samtidigt menar Bengtsson de inte kan sätta 

räntan mycket högre än vad bankerna gör eftersom dotterbolagen i koncernen har 

möjlighet att låna pengar även av externa banker. 

 

Huruvida ledningen för en hård eller lös kontroll över treasuryavdelningen är enligt 

Bengtsson svårt att säga. Han menar att det förs en blandning mellan hård och lös 

kontroll. Han motiverar detta med att eftersom treasuryavdelningen är en viktig 

verksamhet finns det en hård kontroll med regler som det gäller att följa. Men när det 
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gäller att uppnå målen kan de anställda verka fritt så länge de håller sig inom de 

uppställda ramar som finns. Det är lite "frihet under ansvar" menar Bengtsson. 

Arbetet är, främst på Front Office, löst styrt, inom de ramar som satts upp. Dock är 

dessa ramar hårda och som man enligt Bengtsson ”inte man tummar på”. 

 

På företag B är de anställda själva ansvariga för sina handlingar. Samtidigt om det 

visar sig att kontrollen har missköts kan ansvaret sprida sig till de personer som är 

ansvariga för övervakningen. Detta exemplifieras av Bengtsson som säger: 

 

”Exempelvis om Back Office inte har gjort sitt jobb eller att någon på Risk 

Management inte upptäckt att någon tagit en otillåten position” 

 

Genom en daglig riskrapport innehållande information om marknadsvärdet och 

beskrivning av riskexponeringen, kan ledningen i företag B kontrollera 

treasuryavdelningen. I Bengtssons mening sker ett nära samarbete med 

koncernledningen framförallt genom chefen för avdelningen, Group Treasurer. Han 

har en kontinuerlig kontakt med koncernledningen som förmedlar riktlinjer till sina 

anställda. Dock menar Bengtsson att själva styrningen även präglas av bottom-up 

processer. De anställda har väldigt fria händer att utveckla saker och ting samtidigt 

som de har  krav på sig att kontinuerligt tillhandahålla rapporter.  

 

Bengtsson säger att treasuryavdelningen i företag B utvärderas på årsbasis men att de 

även kommer med såväl dagliga som månatliga rapporter. I Bengtssons mening är det 

lite problematiskt att utvärdera på månadsbasis eftersom boksluten mellan månaderna 

inte är "hundraprocentiga" och att det kan komma kostnader en månad som 

egentligen härstammar från en annan månad. Dock är detta något som alltid jämnar ut 

sig i slutändan tillägger Bengtsson.  

 

Företag B’s finanspolicy går att läsa i deras årsredovisning. Finanspolicyn fastställer: 

 

”I syfte att främja den långsiktiga lönsamheten slår finanspolicyn fast att de 

finansiella riskerna skall minimeras och tillgången till likviditet säkerställas. Den 

centrala treasuryenheten mäter dagligen risken på utestående positioner, vilka 
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hanteras inom fastställda limiter enligt finanspolicyn”. (Företag B’s årsredovisning 

2003) 

 

På frågan om treasuryavdelningens finanspolicy på företag B ligger i linje med 

koncernens eller inte så svarar Bengtson att den gör det. Policyn bestäms av Treasurys 

CFO5 som även sitter i koncernledningen.  

 

På treasuryavdelningen i företag B finns det totalt fem personer som har mandat att 

utföra en mer spekulativ handel. Head of Trading tilldelas [av ledningen] en limit på 

tio miljoner kronor VaR. Han/hon delar sedan ner denna summa på respektive 

underavdelning och handlare där varje enskild handlare högst får ha en limit 

motsvarande ett bestämt belopp. Detta beskrivs i figur 4.6. Vid spekulation får alla 

typer av instrument används som redan godkänts av Group Treasurer men vill någon 

handlare använda ett nytt instrument måste det alltid först godkännas av Group 

Treasurer. Den spekulativa handeln i företag B utvärderas med Sharpe-kvoten.  

 

Handlare 2 
XMSEK

Handlare 1 
XMSEK 

Handlare 4  
XMSEK 

Handlare 3 
XMSEK

Holland 
XMSEK 

Sverige 
XMSEK 

Group treasurer 
10MSEK

Figur 4.5 Fördelning av spekulationslimiter för företag B 
 

4.2.3 Kontroll och Styrning Företag C 

Treasuryavdelningens primära syfte på företag C är enligt Carlsson att skapa vinst. 

Enheten är en uttalad resultatenhet där målen tas fram av chefen för 

treausryavdelningen som sedan godkänns av treasuryavdelningens styrelse. Enligt 

Carlsson deltar avdelningen inte i processen när enhetens mål tas fram. Avdelningen 

utvärderas på årsbasis och styrelsen är de som sätter målen för avdelningen, Carlsson 

beskriver detta som: ”targets ställs upp, det här ska vi nå”. Dessa mål kan sedan 

 
5 Chief Financial Officer 
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uppnås fritt inom de ramar som har satts för risktagandet i koncernen. Målen är satta 

som gruppmål och en bonus betalas ut om resultatet överstiger målen. Han menar 

dock att styrningen kan ses som ”frihet under ansvar”, inom de satta gränserna är de 

fria att göra vilken typ av affär som helst. 

 

Till grund för utvärderingen av treasuryavdelningen på företag C ligger såväl historisk 

data som framtidsprognoser för resultatet. Carlsson menar att då företaget befinner sig 

i en relativt stabil bransch där kapitalflöden och tillväxt inte ändras särskilt mycket så 

passar denna typ av utvärdering bra. Det sker en daglig kontroll av avdelningen där 

alla positioner kontrolleras. Treasuryavdelningen har en central roll i företaget, enligt 

Carlsson är den främsta anledningen till detta att: 

 

 ”…höja effektiviteten i valutahanteringen inom koncernen samt att få en 

centraliserad kontroll av de finansiella riskerna”.   

 

Företag C’s finanspolicy uttrycker syftet att eliminera eller minimera risker och att 

bidra till en förbättrad avkastning genom aktiv hantering av riskerna. Hanteringen av 

riskerna och ansvaret för den totala finansverksamheten är till största delen 

centraliserad till, koncernens treasuryavdelning. Vidare fastslår finanspolicyn de 

finansiella riskmandat samt de instrument som är tillåtna i hantering av finansiella 

risker. Derivatinstrument används i huvudsak för att skydda koncernens exponering 

mot fluktuationer i växelkurser och räntor. Koncernen använder också 

derivatinstrument för trading med de begränsningar som fastställts i koncernens 

policy. 

 

Carlsson anser att treasuryavdelningens riskpolicy stämmer överens med koncernens 

då det är koncernledningen som bestämmer finanspolicyn.  

 

Spekulation är den aktivitet på treasuryavdelningen som, i tid mätt, är den största 

aktiviteten. Spekulation sker i de flesta typer av finansiella instrument men framförallt 

spot. De limiter som har satts för spekulationen är bestämda av företagets 

finanskommitté. De ger chefen för Group Treasury en summa som han sedan delar ut 
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på respektive avdelning och som sedan delas ner på anställd. Detta scenario beskrivs i 

figur 4.6. 

Group treasurer 
15MSEK 

Avdelning 1 Avdelning 2 
8MSEK 7MSEK 

 

Handlare 1 Handlare 2 Handlare 3 Handlare 4  
4MSEK 4MSEK 3MSEK 4MSEK 

Figur 4.6  Fördelning av spekulationslimiter för företag C 

 

Chefen för Group Treasury får en limit á 15 miljoner kronor6 tilldelad från ledning, 

denna summa delas sedan ner på de två underavdelningarna. Inom dessa avdelningar 

sitter handlarna som får var sin summa (limit) tilldelade.  

 

Summan på 15 miljoner kronor får inte överskridas vilket innebär att om en handlare 

ligger nära gränsen så måste han/hon rapportera till chefen för Group Treasury som 

tar över ansvaret. Om detta inte sker så är handlaren ytterst ansvarig för affären. Som 

tidigare nämnts får affärer göras i alla olika typer av finansiella instrument. De 

begränsningar som finns är att handlaren inte får ställa ut optioner och att ingen 

handel i aktier får förekomma.  

 
6  Siffrorna är fiktiva och ämnar bara spegla en verklig situation 
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4.2.4 Kontroll och Styrning Företag D 

Treasuryavdelningen på företag D är fördelad på tre enheter; Treasury Operation, 

Corporate Finance och Treasury Control. Se figur 4.7. 

 
 Treasury Operation  
 
 

Corporate 
Finance 

 
 
 
 
 
 
 
 Treasury 

Control  
 

Figur 4.7 Indelning av treasuryavdelningen på företag D 
 
 
Treasury Operations står för likviditetsfunktionen (kortupplåning, deposits etc.) och 

hanterar även valutaväxlingar och räntor. Denna enhet fungerar som internbank för 

koncernens olika dotterbolag. Corporate Finance har en roll som stabsfunktion som 

arrangerar själva upplåningen inklusive långa lån, behandlar diverse Cash 

Management-frågor samt lägger upp olika typer av betalningssystem. Slutligen 

fungerar Treasury Control som en mer administrativ funktion.  

 

På frågan om treasuryavdelningen i företag D klassas som en resultatenhet eller 

kostnadsenhet svarar Danielsson att målet med avdelningen är att minimera risk, men 

huruvida de klassas som en resultat- eller kostnadsenhet är i Danielssons mening svårt 

att svara på. Han menar att treasuryavdelningen inte är en kostnadsenhet utan fungerar 

mer som en kommersiell verksamhet, där så mycket benchmarking och transparens 

som möjligt måste uppnås, både när det går bra och dåligt. Inom koncernen ligger 

treasuryavdelningen som ett separat dotterbolag men resultatet i den verksamheten 

säger absolut ingenting om treasuryavdelningen gjort bra eller dåligt ifrån sig. För just 

trading eller spekulationsverksamheten görs en resultaträkning som är korrekt, men 

om treasuryavdelningen är duktiga på att låna pengar eller hålla ned kostnaderna för 

likviditetsreserven är oerhört svårt att veta. Vad de däremot kan göra enligt 
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Danielsson, är att hela tiden försöka vara så transparenta som möjligt genom att spela 

ut olika leverantörer med varandra. Exempelvis genom att förhandla med banker för 

att få fram de bästa räntorna och priserna för olika tjänster som bara är möjligt.  

 

En del som Danielsson ser som positivt med treasuryverksamheten är att aktiviteterna 

är mätbara, åtminstone kalkylmässigt. Är lånemarginalerna lägre kan detta översättas i 

nominella termer och ett resultat erhålls. Men om verksamheten gör det bra eller 

dåligt är svårt att veta. Han menar att ”mycket beror på vilka principer företaget har 

och att sno dotterbolagen på pengar och förbättra resultatet i finansbolaget ger ju 

ingen poäng. Istället skall man försöka ge dem så effektiv service som möjligt”.  

 

Danielsson menar att det är svårt att sätta resultat på treasuryavdelningens 

verksamhet. Man måste hela tiden komma tillbaka till sina olika delfunktioner och se 

om man har de vassaste villkoren, eller om de går att förbättra. ”Mycket av det som 

görs går att mäta, om det sedan mäts exakt är inte det viktiga, det är lite mer 80-20” 

menar Danielsson.  

 

Koncernledningen i företag D fastslår en finanspolicy som innehåller en mängd olika 

regler och riktlinjer för riskhanteringen. Den ligger till grund för regleringen av 

treasuryavdelningen och uppdateras årligen. I finanspolicyn går det att läsa bland 

annat att upplåning skall ha en viss specifik tidslängd och att lösdrivande skulder ska 

löpa på tre år. Exempelvis när det gäller räntor säger policyn att en kort räntebindning 

skall förekomma med ett intervall på tre till femton månader. I dagsläget ligger 

genomsnittstiden mellan fyra och fem månader Vidare fastslår policyn att en mindre 

limit för trading skall finnas. Syftet med limiten är att skaffa bättre kunskap om de 

stora risker koncernen sitter på. Danielsson vill inte nämna någon summa för limiten 

men den är låg. Tradingmandatet är den aktiviteten som utvärderas efter kvantitativa 

mått på treasuryavdelningen. 

 

På frågan huruvida anställda får arbeta fritt för att nå uppställda mål återkommer 

Danielsson till företagets finanspolicy som sätter vissa regler för hur jobbet skall 

utföras. Ungefär två tredjedelar av de som arbetar på treasuryavdelningen har någon 

form av kommersiell inriktning och Danielsson påpekar att det är viktigt att få 
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tresuryavdelningen så kommersiell som möjligt. Danielsson menar att de anställda på 

treasuryavdelningen har ett individuellt ansvar och, som han uttrycker det, ”med all 

rätt”. 

 

Koncernledningen för en hård kontroll på treasuryavdelningen då det i företag D finns 

en tradition att ha treasuryfrågor på koncernstyrelsenivå samtidigt som det finns ett 

högt krav på transparens. Danielsson tror att treasuryavdelningen utvärderas genom 

att han i egenskap av Group Treasurer varje månad har möte med tre chefer från 

koncernledningen och rapporterar till dem. Där blir hela verksamheten beskriven 

på ”ett naket sätt”, allt från de poster som hamnar i resultaträkningen, 

balansräkningen och i kassaflödesrapporten till åtaganden i lånedokumentation, 

ratingfrågor, motpartsrisker e t c. 

 

Företaget D har inte haft problem med missbruk av limiter, attesträtter och liknande 

händelser. Finansverksamhet är emellertid ur denna synpunkt en ”farlig” verksamhet. 

Därför finns strikta hanteringsrutiner och företagets revisorer gör varje år 

stickprovskontroller både avseende enskilda transaktioner och rutiner. Dessutom är en 

intern kontrollfunktion på väg att etableras på koncernnivå. 

 

Treasuryavdelningen i företag D är helt centraliserad då de inte vill ha någon annan 

treasuryfunktion än den som finns placerad i Sverige. Av juridiska skäl kan det i vissa 

länder finnas ett behov av en lokal enhet och därför finns det en avdelning i ett 

asiatiskt land.  

4.2.5 Kontroll och Styrning Företag E 

Treasuryavdelningen på företag E klassas som en resultatenhet. Tanken med detta är 

enligt Eriksson att treasuryavdelningen ska skapa mervärde till koncernen och att 

detta i sin tur ska följas upp. Resultatkravet på avdelningen är dock inte officiellt. 

Aktiviteterna på treasuryavdelningen måste följa den fastslagna policyn och får inte 

gå utanför denna för att nå resultatkravet. Resultatkravet utvärderas enligt Eriksson 

såväl individuellt som i grupp, men alla är ansvariga för att policyn följs. På frågan 

huruvida ledningen för en hård eller lös kontroll av avdelningen så svarar Eriksson:  
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”ledningen förväntar sig att vi följer policyn [finanspolicyn], och det följs upp 

dagligen genom risken [riskrapporten]”. 

 

Treasuryavdelningens policy ligger enligt Eriksson helt i linje med koncernens. 

Policyn är enligt Eriksson utformad för att ”kontrollera och begränsa riskerna”. 

Eriksson uppger att det sker ett nära samarbete mellan koncernledningen och deras 

treasurer men däremot inte mellan ledning och handlarbordet. Eriksson beskriver 

vidare styrningsprocessen som en top-down process. Enligt Eriksson har 

treasuryavdelningen en centraliserad roll i företaget. För utvärdering av avdelningens 

resultat används både historisk data och framtidsprognoser.  

 

Även om treasuryavdelningen i första hand ska vara ett stöd för den operativa 

verksamheten är spekulation tillåten. Riskmandatet definieras som att koncernen inte 

ska kunna göra en större förlust på mer än 100 miljoner kronor vid en samtidig 

förändring av räntenivåer på två procent och/eller förändringar av valutakurser på tio 

procent. Anledningen till att dessa mått används är enligt Eriksson att det är lätta att 

förstå och fungerar bra på koncernens portföljer. Risken kontrolleras dagligen och 

skulle den avvika från policyn kontaktas ledningen 

4.3 Riskhantering på de Fem Treasuryavdelningarna 

I detta avsnitt presenteras den insamlade informationen angående riskhantering från 

de fem treasuryavdelningarna. Varje företag har precis som i föregående avsnitt varsin 

sektion där deras företagsspecifika riskhantering på sina treasuryavdelningar 

redovisas.  

4.3.1 Riskhantering Företag A 

Treasuryavdelningen på företag A utför en rad olika aktiviteter bland annat: 

investeringar i kapitalmarknader, extern finansiering, proprietary trading, Cash 

Management och metodlära för ränta och valutarisk. Enligt Andersson har affärerna 

för treasuryavdelningen blivit svårare, detta på grund av att det idag krävs en annan 

typ av affärer rent kommersiellt. Detta i sin tur beror på de nedskärningar som har 

gjorts hos den tidigare helt dominerande köparen. Detta har lett till att företaget blivit 
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tvingade till att söka upp mer utländska kunder vilket har inneburit ett högre 

risktagande.  

 

Treasuryavdelningen på företag A arbetar med tre typer av risker; valutarisker, 

ränterisker och även i viss mån inflationsrisk. De instrument som används för att 

hantera dessa risker är olika former av finansiella instrument som t ex ränte- och 

valutaderivat (swapar, terminer, optioner), investeringar i obligationer och certifikat. 

Den 10-åriga tyska statsobligationen BUND samt de svenska ränteterminerna är de 

vanligaste instrumenten för att hedga ränterisker. Vid riskhanteringen används ingen 

typ av framtidsscenarios utan utvärdering och mätning baseras istället på historisk 

data. Avdelningen använder sig av ett benchmark som är 80% statsobligationer och 

20% fastighetsobligationer med en genomsnittlig duration på 15 månader. Historisk 

data dominerar grunden för utvärderingen men det bästa hade enligt Andersson varit 

att använda benchmark för varje enskild enhet som t ex sannolikhetsparametrar för 

eventuella transaktioner.   

 

Riskhanteringen på treasuryavdelningen används inte bara för att minimera risken i 

företaget utan även för att skapa konkurrensfördelar. Detta genom att kontrollera 

flöden och priser så man kan uppnå en bättre prissättning inom företaget, t ex om en 

affärs görs i dollar måste priset för att hedga detta köp ingå i försäljningspriset. 

Riskhanteringen används även i ett rapporteringssyfte, en rapport om riskläget skickas 

två gånger per dag. Idag sker övervakningen av riskhanteringen med ett 

treasurysystem kallat Twinsystem, men detta ska snart bytas ut mot ett annat som 

heter Integra-T. Middle Office är den avdelning som står för övervakningen av 

treasuryavdelningens risker. Innan var denna en integrerad del men har fått en 

individuell roll för att tydliggöra kontrollen. Risken för avdelningen mäts med tre 

olika mått; kreditrisk i portföljen, duration och VaR i kreditrisken. 

4.3.2 Riskhantering Företag B 

Treasuryavdelningen i företag B hanterar främst valutarisk, ränterisk och 

finansieringsrisk. Den senare risken handlar om att företaget inte skall ha många stora 

lån med förfallodatum vid samma tidpunkt. Syftet med detta är att inte behöva låna 

upp nya pengar vid tillfällen när förhållanden på marknaden är dåliga. När det gäller 
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kreditrisk säger finanspolicyn att upplåningen av pengar inte får ske i en och samma 

bank, den får inte heller överstiga en limit på en miljard kronor i varje bank. De 

vanligaste instrumenten vid riskhanteringen av ränte- och valutarisker är ränteswapar, 

valutaswapar, obligationer, fx-optioner, optioner samt deposits på banker. 

 

Kontroll av riskhanteringen på företag B sker enligt Bengtsson genom att 

treasuryavdelningen själva utför back testing 7  för att kontrollera att riskmåtten 

stämmer. Utöver detta kontrollerar Group Treasurer och Audit Commitee att 

kvantifieringen av risker stämmer. Detta sker i princip en gång per år. Även en daglig 

riskrapport skickas till ledningen som innehåller avdelningens totala riskexponering 

samt vissa aggregerade mått, som t ex marknadsvärdesanalys och VaR. Dessa 

används för att mäta risken på några av treasuryavdelningens portföljer 

(internbanksportföljen och tradingportföljerna, se figur 4.8). På samma portföljer 

utförs stresstester för att komplettera VaR, detta för att fånga sådant som VaR missar 

ut i svansarna (extremvärden). Den dagliga riskrapporten innehåller även olika 

prestationsmått för handlarna, främst Sharpekvoten. 

 

Tradingportfölj Portfölj internbank Strategic funding 

Treasuryavdelning 

 

 

 
Figur 4.8 Företag B’s portföljindelning.  

 

Vid kassaflödeshedgning används framtidsscenarion för att titta på hur mycket flöden 

som finns i utländsk valuta i framtiden. Detta görs med en horisont på maximalt ett år, 

men framförallt på en kvartalsvis basis där företag B anser sig ha säkra prognoser för 

denna tidsperiod. Även MC används vid viss form av framtidsscenario i ett 

riskmätningssyfte. När det gäller finansiella placeringar finns det ingen reglering över 

vilken tidshorisont placeringarna måste ske men krav finns att finansieringsrisken 

håller sig under vissa gränser. Placeringar kan ske från over night deposits till deposits 

som sträcker sig över en längre tid. Vid styrning av verksamheten dominerar historisk 

data enligt Bengtsson men tycker att det bästa hade varit att ha ett benchmark för varje 
 

7 Process för att optimera en placeringsstrategi med hjälp av historisk data för att testa validiteten på 
aktuella data (URL 4). 
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enhet. Benchmarks används inte alls i riskhanteringsprocessen men Bengtsson skulle 

inte ha någonting emot en framtida användning av det. Riskhanteringen används inte i 

något strategiskt syfte hos företag B, exempelvis har Treasuryavdelningen ingen 

effektiv prissättning på valuta.  

4.3.3 Riskhantering Företag C 

Treasuryavdelningen på företag C arbetar med många olika typer av risker, de 

vanligaste är kreditrisk, valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. I företagets 

årsredovisning står det att ”målet är att eliminera risk och bidra till ett bättre resultat 

genom en aktiv riskhantering”. Enligt Carlsson har risksituationen för företaget inte 

blivit mer komplex under de senaste åren, utan det som komplicerar aktiviteterna på 

treasuryavdelningen är den mer sofistikerade hanteringen av de olika riskerna. De 

finansiella instrument som används för olika affärer är bland annat terminer, 

forwardkontrakt, ränteswapar och valutaoptioner. 

 

Riskhanteringens primära syfte på företag C är enligt Carlsson att minimera eller 

undvika ogynnsamma förändringar i resultat- och balansräkning. Ett sätt kan vara att 

utnyttja optioner som kan ge en bättre kurs för bolagen i den interna handeln. Ett 

annat är att spekulera med valutaoptioner på olika marknader. Kontrollen av risk i 

treasuryavdelningen sker på daglig basis via riskrapporter som skrivs ut på natten och 

sedan skickas till ledningen. Det viktigaste måttet i denna rapport är Net Income8. 

 

Till grund för utvärderingen ligger såväl historisk data som framtidsprognoser för 

resultatet. Då företaget enligt Carlsson befinner sig i en relativt stabil bransch där 

kapitalflöden och tillväxt inte förändras särskilt mycket passar denna typ av 

utvärdering bra. Som tidigare nämnts sker det en daglig kontroll av avdelningen där 

alla positioner kontrolleras. 

 

Vid spekulation i ränteinstrument kan handlaren använda en tidshorisont som bedöms 

i det enskilda investeringstillfället. Om hedging förekommer används vanligtvis en 

horisont på tre till sex månader som gräns. Enligt Carlsson använder sig 

 
8 Net income erhålls genom att subtrahera bruttomsättningen med alla kostnader inkluderat skatt, ränta 
och avskrivning. Kallas även nettovinst eller ”bottom line” (URL 3) 
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treasuryavdelningen endast av benchmarks vid handel i räntor och då görs jämförelser 

med en till sex månaders SEK statskuldsväxel beroende på hur stor kassa företaget har 

vid tillfället. I dagsläget används ingen form av framtidsscenarios eller stresstester, 

eftersom det enligt Carlsson finns ”frågetecken om det nuvarande systemet klarar av 

det” Detta har dock varit ett ämne för diskussion och kan inom en snar framtid tas i 

bruk. Då framförallt för att öka kontrollen på olika optioner. 

4.3.4 Riskhantering Företag D 

Treasuryavdelningens huvudsakliga uppgifter på företag D består av upplåning, 

hantering av koncernens valuta- och ränterisker samt olika cash managementuppgifter 

(cash-pooling, nettingsystem). Företag D har ingen säljfinansiering, det ges med andra 

ord inga kundkrediter. Orderstocken är kort och sträcker sig ungefär i sex månader, 

med en genomsnittlig kundkredittid på runt 45 dagar.  

 

Då företag D är låntagare är deras strategi att inte hålla någon likviditet utan tanken är 

att denna skall nettas bort för att slippa räntespreadar. Dock finns det alltid någon 

form av likviditet och uttalat från ledning så ska man hålla 10% av den 

prognostiserade årsomsättningen i någon form av likviditet eller bindande kreditlöften. 

De vanligaste förekommande instrumenten i företag D:s riskhantering är avista, 

terminer, futures, swapar, samt räntor och valutor.  

 

Eftersom företag D inte lånar ut några pengar till någon utomstående part undviker de 

motpartsrisker. Däremot exponeras de mot kreditrisk i och med de finansiella 

transaktioner som de ingår. Exempelvis om de ingår en hedgingposition finns det 

alltid en viss risk att motparten går i konkurs. För att minska motpartsriskerna säger 

finanspolicyn att företag D’s motparter måste ha en kreditranking på minst A minus 

från Standard & Poor’s eller Moody’s9. 

 

Andra risker i företag D är de operationella riskerna som uppstår till följd av hur 

arbetet i treasuryavdelningen är organiserat. Företag D behandlar denna risk genom 

att en och samma person inte har mandat att utföra för många moment i 

riskhanteringskedjan. Exempelvis får en person göra affärer men inte betala, medan 

 
9 Rating institut 
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en andra person stämmer av affärerna och en tredje betalar. På så sätt behandlas varje 

transaktion i tre olika led.  

 

Kontroll av riskhantering sker genom att företag D ställer upp regler som gäller inom 

treasuryavdelningen. Dessa kontrolleras sedan genom personal som ser till att 

anställda verkligen håller sig till reglerna. Danielsson ger ett enkelt exempel på detta: 

 

 ”om reglerna säger att räntebildningen för en enskild valuta skall vara någonting, 

kan inte någon av treasuryavdelningens traders låna dollars på fem års sikt om 

reglerna säger att så inte skall göras”.  

 

Därför finns det inom Treasury Control en riskkontrollenhet som rapporterar till 

Group Treasury och även till CFO. Alla avvikelser skall rapporteras till CFO som har 

mandat att stänga alla positioner. Dessutom bandas alla telefonsamtal på 

treasuryavdelningen samtidigt som alla affärer med motparter stäms av kontinuerligt  

 

Företag D har ett affärssystem som deras riskkontrollers har tillgång till, där alla 

affärer omgående skall läggas in och sedan stäms alla affärer av med respektive 

motpart. På så sätt finns en viss garanti att alla verkställda affärer finns i systemet. 

Varje dag beräknas marknadsvärden på positioner och stresstester utförs. Dessutom 

finns det en uppsättning rapportrutiner. Utöver den dagliga riskrapporteringen finns 

det en rapport från treasuryavdelningen till varje koncernstyrelsemöte (sex årliga). Till 

varje möte rapporteras bland annat vilka räntepositioner som företaget besitter, vilka 

valutapositioner treasuryavdelningen ingått under året samt låneskuldens förfalloprofil. 

4.3.5 Riskhantering Företag E 

Treasuryavdelningen hanterar huvuddelen av koncernens finansiella transaktioner. 

Avdelningen fungerar som företagets internbank och har ansvar för kapitalförsörjning, 

valutasäkringar, cash management och netting. Varje koncernbolag fattar dock sina 

egna beslut i finansfrågor med hänsyn till de limiter som finanspolicyn har fastslagit. 

Företag E har ett formellt riskhanteringsprogram som används för att identifiera, 

bedöma och kontrollera väsentliga risker. Programmet syftar även till att stödja 

ledningen i sitt dagliga arbete som underlag för beslutsfattning och vägledning. 
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Riskerna som treasuryavdelningen ska kontrollera är valutarisker, upplånings- och 

ränterisker samt likviditets- och kreditrisker på de finansiella marknaderna. Enligt 

Eriksson har inte riskmomentet för företaget förändrats över tiden, hon säger: 

 

”Det har alltid varit valuta och penningmarknadsrisk vi har hanterat. Omfattningen 

har varierat till och från beroende på att koncernen ändrats och omorganiserats.” 

 

Vidare berättar Eriksson att syftet med riskhanteringen är att minimera riskerna hos 

dotterbolagen och koncentrera riskhanteringen till treasuryavdelningen då det skapar 

stordriftsfördelar att treasuryavdelningen hanterar alla risker för koncernen.  

 

Treasuryavdelningen på företag E handlar med valutaterminskontrakt för att hantera 

valutarisken i företaget. Den svaga dollarn har påtagligt påverkat företagets resultat- 

och balansräkning. Hanteringen av upplånings- och ränterisker har i första hand skett 

genom att förlänga förfallostrukturen på upplåningen i företaget. Treasuryavdelningen 

på företag E använder sig inte av benchmarks eller av någon form av 

framtidsscenarios vid riskhanteringen. Tidshorisonten för finansiella placeringar är 

normalt från en dag till tre år och utvärderingen sker på årsbasis.  

4.4 Value-at-Risk på De Fem Treasuryavdelningarna 

I detta avsnitt presenteras den insamlade informationen angående VaR utifrån samma 

struktur som i de två tidigare avsnitten. De företag som använder VaR är A, B och D 

medan företag C och E inte använder det.  

4.4.1 VaR Företag A 

VaR används inom riskhanteringen på avdelningen sedan sju år. Detta enligt 

Andersson därför att det mäter flera olika typer av risk och är ett vedertaget begrepp i 

branschen. Avdelningen använder sig av den parametriska metoden då det stöds av 

systemet som används. För tillfället håller man dock på med att implementera ett nytt 

system och då kommer man kanske att börja använda MC. Tidshorisonten som 

används är tre dagar vilket Antonsson menar är lite för långt och konfidensintervallet 

är satt till 99%. 
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VaR är det viktigaste måttet för att mäta risk i dagsläget men kompletteras även med 

andra finansiella mått, främst med duration och punktrisker. VaR används som 

kontrollgräns för risktagande i två portföljer; Trading och Internal Bank. Antonsson 

anser att VaR även skulle kunna användas för att mäta risk i operativa avdelningar. 

Vidare används VaR för att rapportera till ledning som utifrån det underlaget kan styra 

avdelningen.  

 

Antonsson tycker att VaR generellt sett mäter risk på ett tillfredsställande sätt men 

tillägger att:  

 

”Inget är perfekt, man får ta det med minst defekter, det kan vara svårt att kontrollera 

att beräkningar stämmer. Det fungerar med ett instrument, kanske två, men har du 50 

stycken kan du glömma att räkna ut alla.” 

 

Vidare anser Antonsson att ett annat problem som föreligger måttet är att det bygger 

på historisk data och att det missar vissa scenarios: 

 

”Extremvärden fångas inte in, vid 99% sannolikhet kan vi inte förlora mer än så här 

men den sista procenten säger ju egentligen ingenting om hur mycket vi kan förlora 

vid det tillfället, detta är helt klart en svaghet.” 

 

Enligt Antonsson uppkommer det även problem vid användningen av icke-linjära 

instrument (t ex valutainstrument), parametric-metoden klarar inte av detta men det 

hade kunnat lösas genom användningen av MC. 

4.4.2 VaR Företag B 

VaR används på treasuryavdelningen för att det är styrt från koncernledningen, det 

finns skrivet i finanspolicyn att det ska användas för riskhanteringen. Enligt 

Bengtsson är VaR det bästa riskmåttet för att få ett aggregerat mått för den totala 

risken koncernen exponeras mot. Företag B använder varians/covariansmetoden i den 

dagliga riskhanteringen men ibland används även MC-simulering för att kontrollera 

att det stämmer, som han uttrycker det, ”hyfsat bra”. Ibland används även MC på 
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tradingportföljerna om de innehåller mycket optioner då denna metod fungerar bättre 

på icke-linjära positioner.  

 

En tidshorisont på tre dagar och ett 99-procentigt konfidensintervall används för 

beräkning av VaR för att detta är något som koncernledningen förstår. Bengtsson 

menar att på tradingportföljerna kan det finnas fördelar med att använda en 

tidshorisont på en dag men samtidigt är det viktigt att koncernledningen förstår måttet.  

 

VaR är inte det enda verktyget som används för att mäta risk men är det huvudverktyg 

som finns skrivet i finanspolicyn. Detta kompletteras sedan med stresstester och olika 

former av Gap-analyser10. VaR och stresstester används väldigt mycket tillsammans. I 

princip används VaR bara i riskrapporteringen och för att mäta risk men Bengtsson 

menar att det även skulle kunna användas som någon form av prestationsmått för 

tradingportföljerna. Exempelvis skulle ett alternativ vara att kolla på avkastningen i 

förhållande till VaR. 

 

Företag B har ett VaR totalt för alla interbanksportföljer och för den strategiska 

portföljen som de har upplåning i. De har ett aggregerat VaR mått som är uppdelat i 

ett komponent-VaR där det går att utläsa hur mycket varje portfölj bidrar med till den 

totala risken. Det är i sin tur uppdelat på ränte- och valutarisk. Varje tradingportfölj 

har ett VaR för att kontrollera att det inte överstiger risklimiten. Bengtsson menar att 

problemet med VaR är att det endast fungerar under normala marknadsförhållanden. 

Han säger exempelvis att när någon typ av krasch inträffar skulle man kunna tänka sig 

att korrelationen förändrar sig, saker som tidigare varit negativt korrelerade börjar 

röra sig åt samma håll. Detta skulle kunna lösas genom historisk simulering men det 

fungerar inte hos företag B, menar Bengtsson, därför att de inte fångar rena 

marknadsrörelser, som exempelvis utdelningar. Då deras system inte tar bort detta 

skulle historisk simulering inte fungera vidare bra. VaR används även som en 

kontrollvariabel genom att Group Treasurer får en VaR limit delegerad från 

koncernledningen som tillåter en riskexponering på tio miljoner kronor.  

 
10 Gap-analyser används bland annat för att beräkna ränterisk. 
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4.4.3 VaR Företag C 

Företag C använder sig inte av VaR för utvärdering och kontroll av risk. Enligt 

Carlsson beror detta på att det inte finns något behov av detta mått då handeln är stabil 

och det inte har förekommit några finansiella krascher. Han tillägger dock att om 

koncernens finanspolicy hade varit hårdare och mer sofistikerad kanske det hade 

funnits ett behov av en hårdare kontroll med hjälp av VaR. På sikt kanske policyn 

kommer att ändras men Carlsson menar att det i dagsläget snabbt upptäcks om 

risklimiterna har överskridits. Han uttrycker detta som: 

 

”Om maxförlust har passerats så har det gått för långt, detta har inte skett och om det 

skulle ske så skulle detta inte skada företaget nämnvärt då handeln utgör så liten del 

av företagets totala omsättning.”  

 

Han påpekar dock att det skulle vara bra att införa VaR som faktor vid riskmätning för 

att dels öka kontrollen men också förståelsen för risk och riskhanteringen i företaget.  

4.4.4 VaR Företag D 

Företag D identifierar för sina tradinglimiter belopp med hjälp av VaR. Detta utförs 

med ett konfidensintervall på 95% och en tidshorisont på en dag. VaR-limiten är även 

utsatt för ett stresstest för att fånga upp risken i stora positioner som normalt sett inte 

har några större rörelser. Stresstestet har för avsikt att kontrollera att de nominella 

positioner man har inte är för stora om en händelse man inte hade kunnat förutse 

skulle inträffa. Den matematiska metod som används för uträkning av VaR är 

varians/covariansmetoden 

 

Danielsson menar att VaR får ett värde när olika typer kombineras och sätts ihop. 

Exempelvis rör sig vissa räntor och valutor i förhållande till varandra. Tar man alla 

positioner för sig överskattas risk då det på ena stället blir positivt samtidigt som det 

blir negativt på det andra. På så sätt finns det en anpassning av olika typer av 

positioner. Detta gör att Danielsson primärt ser VaR som ett managementverktyg, då 

det ger honom en bra uppfattning om vad treasuryavdelningen totalt har för 

riskpositioner. Sedan beror ju VaR på vilka parametrar som de väljer, vilken 
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sannolikhetsgrad som används samt vilken tidshorisont som de bestämmer sig för 

säger Danielsson. 

 

I företag D har de en likvideringsperiod [tidshorisont] på en dag vilket betyder att de 

inte tar positioner större än att de skall kunna vända ut sina positioner på en dag. Det 

betyder att det är viktigt att marknaden är likvid för att de skall kunna bli av med sin 

position på en dag.  

 

Danielsson menar att de personer som har mandat för trading inte tänker i termer om 

VaR utan de tänker i ett mer typiskt handlarbeteende, i nominella termer. Det ger 

begränsningar till vad en finansfunktion får göra och är ett bra sätt att kommunicera 

risk. Främst är det ett kompletterande mått. När det exempelvis gäller en finansiell 

fråga om hur valutaflöden hanteras använder företag D en känslighetsanalys.  

 

De svagheter som Danielsson ser med VaR är att det bygger på vissa antagande och 

historisk data. Därför måste kompletteras med stresstester. En annan brist är att det 

bara lämpar sig till att mäta vissa risker.  

4.4.5 VaR Företag E 

Treasuryavdelningen på företag E använder sig inte i dagsläget av VaR. Eriksson 

menar att anledningen till detta är att de varken har system, personalresurser eller 

kompetens för att utföra detta. För ett par år sedan diskuterades det om VaR skulle 

användas men de kom fram till att de riskmått de ville använda sig av skulle vara så 

enkla som möjligt för att alla skulle kunna förstå det. Det fanns inget mervärde för 

användningen av VaR. Istället har företaget, som tidigare nämnts, satsat på; två 

procent parallellförskjutning av avkastningskurvan på räntesidan och tio procent 

förändring av valutakurser på valutasidan. Eriksson ser dock vissa fördelar om 

avdelningen skulle börja använda sig av VaR:  

 

”Vi skulle få med korrelation mellan valutor och räntor och även ta hänsyn till 

volatilitet.”  
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Hon tillägger dock att det även skulle komplicera riskhanteringen då det är ett 

svårförståeligt mått som kräver bättre system än de som avdelningen använder sig av i 

dagsläget. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer de tre delarna, kontroll och styrning, riskhantering samt VaR 

att analyseras. I 5.1 analyseras kontroll och styrning, i 5.2 analyseras riskhantering 

och i 5.3 analyseras VaR på de fem treasuryavdelningarna. Detta visas i figur 5.1. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattande analys där de viktigaste punkterna från de 

tre föregående analyserna diskuteras för att ge en helhetsbild av det undersökta 

området.  

 
                   

5.1 Analys Kontroll 
och  

Styrning 

5.2 Analys 
 Riskhantering 

5.3 Analys  
Value-at-Risk 

5.4 Sammanfattande Analys 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5.1 Dispositionsmodell kapitel fem 

5.1 Analys Kontroll och Styrning          

I detta avsnitt kommer de teorier som presenterades i kapitel 3.1 om kontroll och 

styrning att appliceras på de fem treasuryavdelningar som presenterades i kapitel fyra. 

5.1.1 Ledningens Roll  

I de företag som har ingått i denna studie framgår det att ledningarna har en klar och 

tydlig ledningsfilosofi för treasuryavdelningarna. Detta är något som Samuelson 

(1986) menar måste ligga som grund för styrningen av en organisation. Ledningarna 

sätter de gränser som treasuryavdelningarnas aktiviteter måste förhålla sig till i form 

av en finanspolicy. Denna består i de flesta fall av regler och riktlinjer för hur 

treasuryavdelningen skall agera i finansiella frågor och i riskhanteringen. Exempel på 

dessa regler och riktlinjer kan vara limiter för risktagande, mandat för spekulation och 

vilken typ av finansiella instrument som får användas.  

 

På alla avdelningarna finns inslag av formella kontrollsystem, i form av t ex dagliga 

rapporter som skickas till ledningarna för att informera om den aktuella 

risksituationen. Detta stämmer överens med Simons (1994) definition för 
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gränskontroll där operationella direktiv och strategiska kontrollsystem ska se till att 

övervaka och kontrollera personalen samt analysera de risker som företaget utsätts 

för. Även formella möten med ledning och Group Treasurer sker på en kontinuerlig 

basis inom flera av företagen. Kommunikationen mellan avdelning och ledningen sker 

först mellan chefen för Group Treasury och ledning. Avståndet mellan övrig personal 

och ledning visar tecken på att vara dock stort. Det interaktiva kontrollsystemet 

(Simons 1994) som bygger på ledningens aktiva och personliga deltagande i det 

strategiska beslutsfattande på divisionsnivå finns det därför inte många tecken av i de 

fem företagen. Detta kan förklaras av att de företag som har ingått i denna studie är 

stora och multinationella företag där ett sådant deltagande skulle vara mycket svårt för 

ledningarna.  

 

Graden av styrsystem i de fem treasuryavdelningarna kan ses som både mål- och 

direktstyrning (Samuelson 1986). De dominerande målen på treasuryavdelningarna är 

dels att skapa effektivitet i resurshanteringen av de finansiella tillgångarna t ex 

kassaflödet, samt att se till att minimera de finansiella riskerna i företaget genom en 

effektiv riskhantering. Målen för riskhanteringen bestäms utefter vardera företags 

finanspolicy som sedan bryts ner till avdelningsnivå i form av t ex VaR. 

Nedbrytningen går helt i linje med Samuelsons (1986) åsikt att man ska bryta ner 

företagets övergripande mål till avdelningsnivå. I två fall finns det dessutom ett uttalat 

avkastningskrav på treasuryavdelningen.  

 

Direktstyrningen på de fem avdelningarna sker genom den finanspolicy som de olika 

ledningarna har tagit fram. Risken kontrolleras i en daglig riskrapport som skickas till 

ledning. Inom ramen för finanspolicyn är avdelningarna dock relativt fria att uppnå 

respektive mål som ledningarna har satt upp. Den styrningsform som mest liknar den 

som används på de olika treasuryavdelningarna är ramstyrning (Samuelsson 1986). 

Inom de uppställda ramarna har de anställda på treasuryavdelningarna relativt stor 

frihet att uppnå målen samtidigt som ramarna är tydliga och inte får överskridas. De 

mål för risk som är satta för de olika avdelningarna stämmer bra överens med den 

övergripande finanspolicyn på de fem företagen enligt samtliga respondenters svar. 

Vidare sker en kontinuerlig kontroll genom den dagliga riskrapporten. Om 

risklimiterna har överstigits utvärderas detta på flesta företagen.  De anställda är även 
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mycket medvetna om de gränser som har satts för respektive avdelning. Detta talar för 

att det förs en hård kontroll (Merchant och Van der Stede 2003) av de fem 

treasuryavdelningarna. Inom dessa ramar sätts det dock en uppenbar tillit mellan 

företagen och de anställda att de inte överskrider de risklimiter som de har blivit 

tilldelade. Sammanfattningsvis tenderar kontrollen till att vara hård i form av 

finanspolicyn, samtidigt som kontrollen av de operativa delarna inom 

treasuryavdelningarna är relativt lös. (Ibid.) 

5.1.2 Management- och Strategisk Kontroll 

På studiens fem treasuryavdelningar har managementkontroll en uppenbar roll för 

styrningen av de olika treasuryavdelningarna. Enligt Merchant och Van der Stede 

(2003) syftar managementkontroll dels till att motivera och kontrollera de anställda 

för att nå måluppfyllelse samt att försäkra sig om att de inte utför en oönskad 

handling. På de fem avdelningarna finns det system för att uppnå kongruens mellan 

ledningarnas mål och de aktiviteter som utförs.  Som tidigare nämnts har tydliga 

riktmärken satts för aktiviteterna för att kontrollera de anställda så att de uppsatta 

målen nås. Restriktionerna innebär samtidigt en försäkran om att de anställda håller 

sig inom dessa ramar. Huruvida detta fungerar som ett incitament för att göra ett bra 

arbete är svårare att säga och har inte framkommit i intervjuerna. Men eftersom det 

finns en uppenbar medvetenhet om gränserna kan det tolkas som att de anställda gör 

ett bra arbete ur företagssynpunkt. Då denna uppsats inte syftar till att kommentera ett 

företags strategiska beslut ur ett externt perspektiv kommer de teorier som har tagits 

upp i referensramen om strategisk kontroll inte att finnas med i denna analys.  

5.1.3 Resultatkontroll  

Huruvida det förekommer någon form av pay-for-performance (Merchant och Van 

der Stede 2003) i de fem företagen tolkas som aningen otydligt. Detta kan bero på att i 

de flesta fall är det inte helt tydligt vilken form av resultat de anställda bör uppnå i 

form av avkastning. Det handlar i första hand om att minimera risk och effektivisera 

kapitalhanteringen i företagen vilket kan vara svårt att mäta. Det mest uppenbara fallet 

av pay-for-performance i de fem treasuryavdelningarna är den lön som de anställda 

får, huruvida den är prestationsrelaterad är dock inget som har framkommit i 

intervjuerna. Ingen närmare undersökning har gjorts huruvida lönerna ses som skäliga 
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eller inte. Vidare har heller inte frågor angående jobbsäkerhet, ansvarstegringar etc. 

ställts. Resultatkontroll i studien grundar sig i de flesta fall på resultat som är 

förknippat med en effektiv riskhantering och kapitalhantering. I de flesta fall har inte 

treasuryavdelningarna något krav på resultat i form av vinst, förutom i företag C och 

D. Detta kan ha flera orsaker, bland annat kan det bero på det faktum att dessa 

avdelningars metoder för att skapa vinst t ex genom spekulation har ett så nära 

samband med risktagande. En annan orsak till detta kan vara, som en av 

intervjupersonerna förklarar, att det är svårt att se till resultatet eftersom en 

treasuryavdelning i många fall inte kan påverka sitt resultat fullt ut, då de är 

kontrollerade av olika limiter för risktagande. Detta påstående ligger i linje med vad 

Merchant och Van der Stede (2003) säger om just resultatkontroller att de endast 

fungerar på ett effektivt sätt när de anställda kan kontrollera de resultatområden som 

de hålls ansvariga för. 

 

Ännu en orsak till att få av treasuryavdelningarna utvärderas efter ett tydligt resultat 

kan vara deras centraliserade roll i företaget. En förutsättning för att en 

decentraliserad avdelning skall fungera är att resultatkontroller förs (Merchant och 

Van der Stede 2003). Detta stämmer dock inte överens med de flesta av studiens 

treasuryavdelning. Samma författare nämner inte om det går att utvärdera en 

centraliserad enhet som en resultatenhet. Detta borde vara möjligt men en av 

anledningarna till att ha avdelningarna centraliserade kan vara att ledningarna vill föra 

en hård kontroll av dem, något som vissa av respondenterna nämner. Detta försvårar 

utvärderingen av avdelningarna som resultatenheter.  

 

För att en effektiv resultatkontroll ska föreligga nämner Merchant och Van der Stede 

(2003) tre villkor som måste vara uppfyllda, dessa är medvetenhet om vilket resultat 

som är önskvärt, de som ska utvärderas måste ha ett signifikant inflytande över det 

resultat som ska utvärderas samt att mätningen av resultatet måste vara effektivt. Som 

redan konstaterats har de anställda inget större inflytande över det resultat som ska 

kontrolleras och det föreligger således en svårighet att utvärdera 

treasuryavdelningarna efter vinst. Dock har dessa enheter stor kontroll över sina 

handlingar och kan på så sätt kontrollera att de upprätthåller de riskkrav som 

ledningen har förelagt dem. Det verkar finnas en stor medvetenhet om vilket resultat 
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som är önskvärt i de fem avdelningarna. Finanspolicyn sätter tydliga gränser och krav 

på vad som ska uppnås även om detta mer är gränser än tydliga mål. Endast en 

avdelning har ett tydligt avkastningskrav och en annan har net income som mål, 

medan de andra avdelningarna har mer otydliga vinstmål. Ett exempel på denna 

otydlighet kan vara företag B som har som mål innebär att avdelningen skall göra ”så 

bra det går”.   

 

Mätningen av resultatet kräver enligt Merchant och Van der Stede (2003) att fyra 

kriterier är uppfyllda, precision, objektivitet, tidsenlighet och förståelse. De mått som 

används för att utvärdera risker i de olika treasuryavdelningarna är förutom VaR, som 

valts att undersökas, bland annat stresstester och duration. Precisionen i dessa mått 

kan diskuteras, VaR är enligt många kritiker och även enligt de intervjuade 

personerna ett mått vars precision inte är särskilt hög. Detta är dock beroende på 

vilken typ av metod som används. De flesta har nämnt att de använder 

varians/covariansmetoden som enligt Dowd (1998) kan tappa i precisionen om 

portföljen innehåller många derivat. Vissa av avdelningarna kompletterar detta mått 

med stresstester vilket borde höja precisionen i mätningen. Förutom precision bör det 

även finnas en hög nivå av objektivitet i mätningen. Detta kan uppfyllas genom att 

någon utomstående gör utvärderingen. I de företag som har undersökts har 

ledningarna gjort bedömningen, då ledningarna kan ses som en utomstående part i 

förhållande till treasuryavdelningen och borde vara opartiska i sin bedömning. Detta 

är dock väldigt svårt att fastställa. När det gäller mätningen av risk är kravet på 

tidsenlighet uppfyllt. Dagliga rapporter skickas till ledning som följer upp risknivån 

inom avdelningarna. Detta följs upp med möten med ledning på en regelbunden basis. 

Övriga resultatmål som t ex investeringar följs upp på lite olika basis, vissa 

avdelningar följer upp resultaten dagligen medan andra gör det på årsbasis vilket kan 

tyckas vara lång tid. Dock är det just risken som är det viktigaste måttet och då anses 

detta vara ett lämpligt tidsspann. Det sista kriteriet är förståelse, för personer som inte 

är insatta i riskhantering kan t ex VaR vara ett svårt mått att förstå, detta menar bland 

andra Eriksson i företag E. Dock säger Carlsson att användningen av VaR skulle öka 

förståelsen för riskhanteringen. Om VaR är ett lättförståeligt mått beror nog i grunden 

på vilka kunskaper man har om måttet.    
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5.1.4 Handlingskontroll 

I de fem treasuryavdelningarna finns det ett par olika exempel på handlingskontroll 

(Merchant och Van der Stede 2003). De två typer av handlingskontroll som har mest 

framtoning är uppförandebegränsningar och handlingsansvar. Alla de fem 

avdelningarna har olika former av risklimiter och tak för hur mycket kapital som får 

användas och vilka personer som får använda det för spekulation. Vidare har 

avdelningarna en uppgiftsfördelning som framgår i t ex figurerna 4.2 och 4.4. I 

företag C framkommer ett tydligt exempel på uppförandebegränsningar eftersom 

affärer får göras i de flesta typer av finansiella instrument, men att begränsningar 

finns då handlare inte får ställa ut optioner eller handla i aktier. Företag D uppvisar ett 

exempel på en fysisk uppförandebegränsning då alla telefonsamtal bandas. Även om 

detta inte begränsar de anställda att fysiskt utföra en handling kan vetskapen om att 

bandning sker förhindra att en viss typ av en icke önskvärd handling uppkommer.  

 

De anställda inom avdelningarna är även ansvariga för sina handlingar såväl 

individuellt som i grupp. Tydliga finanspolicys och arbetsregler finns uppställda för 

att kontrollera de anställdas handlingar och markera deras ansvarsområde. Som 

tidigare nämnts har arbetsuppgifterna delats in i olika områden för att markera de 

olika ansvarsområdena. Vissa personer inom avdelningen har större ansvar än andra 

genom att ha ett högre riskmandat. Alston (2003) menar att detta kan leda till att andra 

anställda, med inte lika högt ansvar, kan få för sig att utföra handlingar utanför ramen 

för deras område. Detta borde inte vara fallet i de treasuryavdelningar som har 

undersökts. Det uppfattas som att en stor medvetenhet finns om vilket ansvar de 

anställda har. Merchant och Van der Stede (2003) menar att det kan vara svårt att sätta 

upp tydliga gränser för olika yrken t ex kapitalinvesterare. Vissa aktiviteter inom en 

treasuryavdelningar kan liknas vid detta yrke. Skillnaden kan dock vara att i 

treasuryavdelningarna är inte vinst det primära målet. Därför kan handlingsansvar 

sättas upp i dessa avdelningar för risktagande.  

 

I företag D framkommer ett tydligt exempel på hur dessa två typer av 

handlingskontroll kan fungera tillsammans. En person får göra affärer men inte betala, 

medan en annan anställd stämmer av affärerna och en tredje betalar. Varje anställd har 

tydliga ansvarsområden och är samtidigt begränsade i sina handlingar. En annan 
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aspekt som har framkommit av intervjuerna är att treasuryavdelningarna kontrolleras 

direkt och kontinuerligt i form av den dagliga riskrapport som skickas till ledningarna. 

Detta är något som Merchant och Van der Stede (2003) nämner som en möjlig form 

av handlingskontroll. Tecken på att handlinskontrollerna är indirekta och periodiska 

(Ibid.) kan ses i de årliga resultatrapporter som avdelningarna presenterar för 

ledningarna.  

 

Anthony, Dearden och Bedford (1985) i Chandler och Holzer (1988) menar att 

uppgiftskontroll kan utföras när relationen mellan output och input för en viss 

aktivitet är känd. Då det har framkommit tveksamheter hos de intervjuade om vilken 

typ av output som ska mätas i de olika avdelningarna vars handel är komplex kan 

detta vara en anledning till att det är svårt att tydliggöra handlingsansvar för dessa 

avdelningar. Även input kan vara svår att mäta i dessa avdelningar då denna består av 

information.  

 

I vissa fall som i företag B finns det inslag av förebyggande utvärderingar. Ledningen 

måste godkänna varje nytt instrument som de anställda tänkt använda sig av. Denna 

form av utvärdering verkar dock i de flesta fall inte förekomma i någon större 

utsträckning. Användning av överflöd av personal och/eller maskiner för att 

kontrollera de anställdas handlingar är inget som förekommer på de 

treasuryavdelningar som har studerats. En anledning till detta kan vara att denna typ 

av verksamhet inte kräver ett högt antal anställda eller maskiner (datorer) och att 

verksamheten redan har en hög nivå av kontroll.  

5.1.5 Tresuryavdelningarna som Finansiella Ansvarsenheter 

De fem treasuryavdelningarna uppvisar två typer av finansiella ansvarsenheter även 

om det i vissa fall har förekommit tveksamhet till hur avdelningarna ska klassificeras. 

Samuelson (1999) menar att en resultatenhet fungerar bäst då den svarar för en viss 

affärsverksamhet, samtidigt som överordnade enheter har det större ansvaret för 

kapitalinsatsen. Detta kan liknas vid den situation som de fem treasuryavdelningarna 

möter. De ansvarar för en viss verksamhet inom de olika företagen, fast kapitalet de 

använder sig av är inte deras utan koncernen. Vidare för de en avgränsad verksamhet 

inom respektive företag, i de flesta fall är de ensamt ansvariga för kapital- och 
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riskhanteringen. Detta går också helt i linje med Samuelsons (1999) beskrivning av en 

resultatenhet.  

 

I intervjuerna har det framgått att fyra av de fem treasuryavdelningarna klassas som 

resultatenheter även om det i vissa fall råder tveksamheter kring utvärderingen. I 

företag B är målet att maximera avkastningen på den finansiella exponering som 

företaget möter. Dock finns det inte några kvantifierade mål att arbeta efter. 

Bengtssons svar ”att göra så bra det går” kan tolkas som att mervärde är det som 

först och främst ska skapas. Företag E’s treasuryavdelning har också som mål att 

skapa mervärde för koncernen. Avdelningen klassas som en resultatenhet men vilka 

resultatkraven är inte officiellt vilket gör det omöjligt att veta om kravet är högt satt 

eller inte. Treasuryavdelningens primära syfte i företag C är att skapa vinst, 

avdelningen är en uttalad resultatenhet och spekulation är den aktivitet på avdelningen 

som dominerar. I företag D menar Danielsson att deras treasuryavdelning inte klassas 

som någon kostnadsenhet utan snarare ses som kommersiell verksamhet vilket får 

tolkas som att det finns någon form av resultatmål. 

  

Det har i intervjuerna framkommit att det föreligger spekulationslimiter och 

riskgränser för risktagning inom de olika treasuryavdelningarna. 

Spekulationslimiterna varierar mellan de olika företagen i företag A är de satta till 20 

miljoner kronor VaR på en portfölj medan inom de andra får ingen spekulation ske. I 

företag B är limiten satt till tio miljoner kronor för Head of Trading och varje handlare 

får högst ha en limit på fem miljoner sek. Den högsta summan för spekulation finns i 

företag E där riskmandatet definieras som att koncernen inte ska kunna göra en större 

förlust än 100 miljoner kronor vid en samtidig förändring av räntenivåer på två 

procent och/eller förändringar av valutakurser på tio procent. 

 

Enligt Merchants och Van der Stede (2003) bestäms huruvida en avdelning kan 

betraktas som en resultatenhet utifrån graden av inverkan som ansvarig har över 

kostnader och intäkter. Vidare menar samma författare att utvärdering av en 

resultatenhet sker genom jämförelser av genererade vinster och de kostnader som 

dessa vinster har skapat (Merchant och Van der Stede 2003). Limiterna begränsar helt 

klart den inverkan de ansvariga kan ha på genereringen av intäkter på de respektive 
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avdelningarna. Om de anställda kan inverka på sina kostnader i avdelningen har inte 

framkommit av intervjuerna. 

 

Vidare framkommer det att det föreligger problem för att utvärdera en 

treasuryavdelning via resultatmått. Flera av de intervjuade har påpekat att det finns 

svårigheter att utvärdera en treasuryavdelning efter resultat. Anderssons svar tyder på 

detta: ”Svårigheten är inte att kontrollera affärerna utan att ställa ett relevant 

avkastningskrav i förhållande till det kapital som avdelningen binder”. Vidare 

påpekar Andersson att den omsättning som treasuryavdelningen har är irrelevant att 

titta på då denna summa är otroligt stor. Även Danielssons svar tyder på svårigheterna 

att mäta resultatet då han säger att det åtminstone går att beräkna kalkylmässigt 

genom att låna med ett visst påslag. Men att se om avdelningen presterar bra eller 

dåligt är däremot svårare att veta enligt Danielsson.  

 

Det har inte framkommit om det skulle finnas någon risk för suboptimering 

(Samuelson 1999) på de avdelningar som utvärderas som resultatenheter. I företag B 

konkurrerar treasuryavdelningen med externa finansiärer vilket gör att de måste se till 

att erbjuda en konkurrenskraftig ränta, annars kommer koncernbolagen att låna 

externt. Om detta skulle leda till suboptimering verkar dock inte vara fallet. Carlsson i 

företag C menar att om maxförlust har passerats har det gått för långt och att detta inte 

har skett vilket kan tolkas som att det inte finns något incitament att öka vinsten i 

avdelningen till kostnad av företagets riskexponering. Utvärderingen av de olika 

avdelningarna sker på årsbasis vilket enligt Merchant och Van der Stede (2003) kan 

leda till kortsiktigt tänkande hos de anställda vilket kan resultera i att de 

investeringarna inte ger långsiktigt tillväxt. Samtidigt syftar inte investeringarna och 

placeringarna på dessa avdelningar till att skapa långsiktig tillväxt utan att minimera 

risk och då kan utvärdering på ett år vara tillräckligt.  

 

Endast i företag A klassas treasuryavdelningen som en kostnadsenhetsenhet även om 

den historiskt sett har genererat vinst. Enligt Andersson görs detta främst för att det är 

svårt att utvärdera treasuryavdelningen som en resultatenhet detta då många av 

affärerna är svåra att kontrollera. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.5  kan en kostnads 

eller utgiftsenhet delas in i olika former som t ex rena kostnadsenheter (Samuelson 
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1999) och diskretionärt kostnadscenter. (Merchant och Van der Stede 2003) I 

diskretionära eller rena kostnadscenter är output svårt att mäta och det kan leda till att 

bedömningarna i många fall blir av subjektiv karaktär. Detta kan liknas vid fallet för 

företag A’s treasuryavdelning. Det bör tilläggas att det för en portfölj (trading) i 

företag A finns en möjlighet att skapa vinst.  

 

Huruvida det har uppstått problem med att utvärdera företagets treasuryavdelning som 

en kostnadsenhet har inte framkommit i intervjun med Andersson. Enligt Bengtsander 

och Holmyr (1998) kan incitamentet att prestera och att vara effektiv försvinna då 

man utvärderar en avdelning som kostnadsenhet men det har inte framkommit att 

detta skulle vara fallet i företag A. Genom att fokusera på kostnader istället för på 

vinster försvinner även incitamentet för spekulation och genom detta även att för stor 

risk tas. Nackdelen med detta kan dock vara att man missar chanser till att göra 

lönsamma investeringar som skapar vinster för koncernen.  

 

På de fem treasuryavdelningarna har det tydligt framkommit att det råder stor 

medvetenhet om vilka uppgifter som ska utföras och vem som ansvarar för vad. Detta 

t ex genom att dela in avdelningarna i olika verksamhetsområden. Enligt Merchant 

och Van der Stede (2003) kommer de anställda, genom att specificera ansvaret, att 

fokusera på det som anses vara viktigt för att uppfylla mål och strategier. Detta är 

något som är väl implementerat på de fem avdelningarna.  Vidare tenderar alla de fem 

avdelningarna till att ligga centralt i företaget, nära ledning. Detta är en aspekt som 

Bengtsander och Holmyr (1998) anser vara mycket viktig vid valet av vilken typ av 

ansvarsenhet ett företag bör välja.  

 

Oxelheim (1984) påpekar även att centraliseringen av enheter som hanterar risk 

skapar en rad olika fördelar vilket de fem treasuryavdelningarna verkar dra nytta av. 

De två viktigaste anledningarna till centraliseringen av de fem treasuryavdelningarna 

kan tolkas som att koncentrera information och kunskap till ett ställe för att genom 

detta effektivisera riskhanteringen och att skapa närhet till ledningarna vilket i sin tur 

ökar möjligheten till kontroll av treasuryavdelningarna. En annan punkt som 

Oxelheim (1984) nämner är att centralisering av en finansiell enhet underlättar ett 

globalt kassaflöde och skatteplanering. Då det har framkommit att avdelningarna 
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hanterar stora kassaflöden och är multinationellt verksamma tolkas detta som en av 

anledningarna till att centralisera treasuryavdelningarna. Att skapa möjligheten att på 

ett effektivt och förståeligt sätt utföra matchning med målet att reducera företagets 

totala risk nämner samma författare även som en anledning till att centralisera en 

finansenhet. Detta är en av huvudaktiviteterna på de fem treasuryavdelningarna och 

något de aktivt arbetar med. Avslutningsvis kan nämnas att det har tydligt 

framkommit att treasuravdelningarna arbetar för att underlätta hanteringen av 

kassaflödet. Detta nämner Oxelheim (1984) som en anledning för centralisering för att 

reducera transaktionskostnader. Det kan då tolkas som att detta är ytterligare en 

anledning till att treasuryavdelningarna är centraliserade. 

5.2 Analys Riskhantering 

I detta avsnitt kommer de teorier om riskhantering som presenterades i avsnitt 3.2 att 

appliceras på de fem treasuryavdelningarna.  

5.2.1 Risker på Treasuryavdelningarna 

Vid en jämförelse av intervjuföretagen i studien går det att se tydliga drag mellan de 

olika treasuryavdelningarna med avseende på vad för typ av finansiell risk de möter. 

Vid samtliga treasuryavdelningar är det hanteringen av marknadsrisken som 

dominerar och främst fokus på valuta- och ränterisker. Det kan te sig självklart då 

företagen är stora med affärer omfattande stora belopp och alla har uppgett att 

majoriteten av deras handel sker på export. Även kreditrisk är något som förekommer 

och hanteras på alla avdelningar. Trots att ingen av respondenterna tar upp det direkt 

går det utifrån deras svar att utläsa att en operationell risk förkommer och även 

behandlas genom diverse kontroll- och styrningsmetoder. Ett exempel på detta 

uppvisas i företag D där det finns restriktioner om hur mycket varje anställd får göra. 

Ett annat exempel på hur operationell risk behandlas är de limiter handlare har. 

Genom limiter kan varje handlare kontrolleras och har en övre gräns för förlust som 

han/hon inte får överskrida.  

5.2.2 Riskhanteringens Roll  

Tydliga tecken på att riskhanteringen i de fem treasuryavdelningarna är en top-down 

process (Bessis 1998) kan ses i att varje avdelning har en finanspolicy att följa. Denna 

policy, innehållande mål och riktlinjer för verksamheten, skapas av koncernledningen 
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som sedan förmedlar den ut till respektive avdelning främst genom ansvarig för 

avdelningarna. Ett uttalande som styrker detta är Anderssons som menar att ”styrning 

är en top-down process och gäller generellt för hela koncernen. Ledningen sätter upp 

och tilldelar mål som sedan skall följas”. Ett annat tydligt exempel på top-down är de 

mandat och limiter som finns för spekulation. På flera av treasuryavdelningarna är det 

ledningarna som sätter upp riktlinjer för vilka positioner och instrument som får 

används för finansiella placeringar.  

 

De tydligaste exemplen på att en bottom-up process existerar hos uppsatsens 

intervjuföretag är de riskrapporter som respektive avdelning, i de flesta fall dagligen, 

levererar till ledningar. Andra inslag av bottom-up är treasuryavdelningarnas kontroll 

av risker för hela koncernen. Av intervjuföretagen är det hos företag B det tolkas som 

att styrning genom bottom-up har störst inflytande där Bengtsson menar att ”anställda 

har väldigt fria händer att utveckla saker men att de samtidigt har vissa krav på sig 

att tillhandahålla rapporter”. Några inslag av mer interaktiv kommunikation mellan 

avdelningarna och ledningarna finns det inte några tecken på. 

 

Av de fem punkter för riskhantering av New England som Jorion (1997) hänvisar till 

är det främst tre av dessa som går att applicera på de fem treasuryavdelningarna. Ett 

tecken på att ledningen åtminstone eftersträvar en full förståelse för hela företagets 

verksamhet är att de för en hård kontroll över treasuryavdelningen och har den 

centraliserad. Tydliga linjer för ansvar är exempelvis den limit som en enskild 

handlare kan få för att spekulera eller att som t ex i företag D där varje person inte får 

utföra för många olika uppgifter. Ett exempel på segregering av arbetsuppgifter kan 

vara tydliga linjer för ansvar där en person inte får göra för att utföra många olika 

uppgifter. Ännu ett tecken på segregering är att varje treasuryavdelning är uppdelad 

på underavdelningar med specificerade arbetsområden och ansvar.   

 

Huruvida ledningen reagerar snabbt på bristande kompetens och svagheter har inte 

framgått av studien men det ter sig naturligt att de reagerar snabbt då fall upptäcks 

med tanke på den hårda kontroll de för av treasuryavdelningarna. Då studien inte 

syftar till att undersöka den interna riskkontrollen utan endast riskhantering på en 

treasuryavdelning kommenteras inte detta vidare.  
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5.2.3 De Fyra Elementen i Riskhantering 

Tidshorisont 

Enligt Dembo och Freeman (1998) är det mycket viktigt att tydliga riktlinjer finns när 

det gäller tidshorisonter för riskhanteringen. Detta är något som de fem 

treasuryavdelningarna i stor utsträckning använder sig av. Tidshorisonten när det 

gäller finansiella placeringar hos treasuryavdelningarna varierar, placeringar kan ha 

en horisont från såväl en dag till flera år. Detta kan förklaras av den varierande 

karaktären på instrument och affärer som förekommer på avdelningarna. Vid 

spekulation kan antas att dessa affärer vanligen sker på kort sikt samtidigt som 

exempelvis ett hedgat kassaflöde kan löpa över en längre period, där mellan tre till 

tolv månader är vanligt. Vad som är generellt är dock att tydliga riktlinjer finns för 

placeringar i riskhanteringssyfte och att dessa placeras med en relativt kort 

tidshorisont. Ett bra exempel på detta är fallet med företag C där placeringar i 

hedgingsyfte har en placeringshorisont på fyra till sex månader.  

 

Scenarios 

När det gäller användandet av scenarios är det få av treasuryavdelningarna som 

använder sig av några framtidsscenarion. Dembo och Freeman (1998) förespråkar ett 

användande av sådana för att ha en effektiv riskhantering. Den enda 

treasuryavdelningen som tydligt använder sig av framtidsscenarion vid 

riskhanteringen är företag B som främst använder det vid hedging av kassaflöden. 

Detta för att kontrollera hur mycket av deras flöden som kommer att vara i utländsk 

valuta. Ett annat tecken på användandet av scenarios är de stresstester som företag B 

utför på sina portföljer för att få fram möjliga händelser i framtiden. Hos företag A 

dominerar historisk data för utvärdering. Huruvida de använder detta för att på kort 

sikt fatta beslut inom riskhanteringsprocessen är svårt att avgöra. Resterande företag 

uppger att framtidsscenarion inte är en del av beslutsfattandet, vilket går emot Dembo 

och Freemans teori om att en användning av framtidsscenarios är det nödvändigt för 

att bygga en bra ram för riskhantering.   

 

Benchmarking 

Vid en jämförelse av förekomsten av benchmarking, d v s om jämförelsemått nyttjas, 

inom respektive avdelningen uppvisas tydliga skillnader mellan intervjuföretagen. 
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Hos vissa används det i stor utsträckning medan det i andra fall inte förekommer alls. 

Företag A är den treasuryavdelning som använder benchmarking i störst utsträckning. 

För varje enhet används ett benchmark för att jämföra sannolikheten för inträffandet 

av eventuella transaktioner. Hos företag C förekommer benchmarking, dock endast 

vid räntehandel där en jämförelse görs mot den svenska statsskuldsväxeln på en till 

sex månader. Även i företag D är benchmarking ett viktigt inslag där Danielsson 

menar att eftersom treasuryavdelningen inte är någon kostnadsenhet utan ses som en 

kommersiell verksamhet är det viktigt att använda mycket benchmarking. Att 

användandet av benchmarking skiljer sig mellan de olika respondenterna skulle kunna 

förklaras av att avdelningarna har olika syfte och mål, olika former av kontroll eller 

att respektive risker hanteras olika. 

 

Riskmått  

Vad som gäller att föra en relevant diskussion kring finansiella riskmått blir det svårt 

med tanke på att riskmåttet VaR låg till grund vid urvalet av intervjuföretag. Om man 

ser till VaR utgör det hos såväl företag A som B det huvudsakliga måttet för att mäta 

avdelningens övergripande risk. Ett komponent-VaR används även genom att mäta 

enskilda handlares risk vid spekulation. Ett annat exempel på komponent-basis är att 

det även kan mäta den totala risken för en viss portfölj eller enhet inom 

treasuryavdelningen. Vidare har det konstateras att andra riskmått används men som 

redan har nämnts i avgränsningarna kommenteras inte detta närmare.  

5.2.4 De Sju Punkterna för Riskhantering 

På de fem treasuryavdelningarna har det inte framkommit att riskhanteringen fungerar 

i någon större utsträckning som ett strategiskt implementeringsverktyg något som 

Bessis (1998) anser vara en viktig del av riskhanteringen. Detta skulle kunna 

förbättras men då denna studie inte ämnar studera strategi och strategiska beslut 

diskuteras inte detta vidare. I företag A används riskhanteringen för att förbättra 

prissättningen inom koncernen, detta för att de olika koncernbolagen ska kunna få 

konkurrenskraftiga priser på sitt kapital. Detta kan i sin tur skapa komparativa fördelar 

för koncernbolagen gentemot konkurrenter. Bessis (1998) menar att en bra kontroll av 

såväl dagens som framtidens kostnader kan vara nyckeln till framtida vinster något 
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som treasuryavdelningen på företag A använder sig av. På de övriga avdelningarna 

används inte riskhanteringen för att skapa komparativa fördelar. 

 

De tre företag som använder sig av VaR kan sägas kringgå problemet som Bessis 

(1998) menar kan uppstå genom att bara mäta genomsnittlig risk. Genom att fokusera 

på största möjliga förlust som kan uppstå under vissa förutsättningar kan företagen 

anpassa sin kapitalstruktur och hela tiden se till att återbetalningsförmågan är lämplig. 

Dock kan VaR missa vissa händelser, som t ex oförväntade förluster men det ger ändå 

en god indikation på möjliga förluster.  

 

Inom de fem treasuryavdelningarna framkommer det att ledning, på en kontinuerlig 

basis, informerar sig om den risk som uppkommer i respektive avdelning. Detta tyder 

på att riskhanteringen spelar en viktig roll för beslutfattandet och är en viktig del i 

koncernernas verksamhet. Bessis (1998) menar att detta är av stor betydelse för ett 

företag. Eriksson i företag E uttrycker detta på ett mycket klart och tydligt sätt då hon 

menar att deras riskhanterings program ska stödja ledningen i sitt dagliga arbete och 

ligga som underlag för beslutsfattning och vägledning.  

 

Inom de fem avdelningarna är portföljhantering av risker en vanlig strategi vilket är 

något som Bessis (1998) menar är viktigt då vissa risker inte går att utvärdera på 

transaktionsnivå. Såväl företag A som B använder sig av olika portföljer inom sina 

treasuryavdelningar. Även användningen av VaR kan ses som en portföljhantering av 

olika risker något som Davidsson uttrycker som att genom att skapa en helhet av olika 

risker blir måttet mer användbart än att mäta de enskilda riskerna var för sig med 

VaR.  

 

Som konstaterats används portföljhantering i relativt stor utsträckning på de fem 

treasurydavdelningarna. Bessis (1998) menar att banker bör hantera sina transaktioner 

med hjälp av portföljhantering. Detta verkar dock inte vara något som används i 

någon större utsträckning på de fem avdelningarna. Dock skall tilläggas att det inte 

har varit något som undersökts i någon större utsträckning och hänsyn bör tas till 

detta.  
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5.2.5 Utvärdering av Ansvariga för Riskhantering 

Hur de ansvariga för riskhanteringen på de fem avdelningarna utvärderas har inte 

framgått utifrån de intervjuer som har gjorts. Jorion (1997) menar att det kan uppstå 

problem att utvärdera de ansvariga för riskhantering då deras resultat oftast inte märks 

särskilt tydligt jämfört med t ex traders som skapar vinster. Detta problem kan i en 

treasuryavdelnings fall förekommas genom att trading oftast inte är en betydande del 

av verksamheten vilket resulterar i att utvärdering av anställd sker på en annan basis 

än just vinst. Hur belöning sker för detta och för att behålla kompetent personal på en 

treasuryavdelning är dock inget som har undersökts i denna studie.  

5.3 Analys VaR 

I detta avsnitt kommer de teorier som presenterades i avsnitt 3.3 om VaR att 

diskuteras med de fem treasuryavdelningarna som utgångspunkt. 

5.3.1 Tekniskt Användande 

Av de tre företag (A, B och D) i studien som använder VaR går det att finna ett 

mönster med avseende på dess tekniska användande. Två av företagen (A och B) 

använder ett 99-procentigt konfidensintervall med en tidshorisont på tre dagar 

eftersom det enligt de svar som erhållits är något som företagens koncernledningar 

förstår. Det tredje företaget D använder ett 95-procentigt konfidensintervall med en 

tidsperiod på en dag. Att döma av kommentarerna från respondenterna anser både A 

och B att en tidsperiod omfattande tre dagar är för långt vilket kan tolkas som att en 1-

dagars horisont är eftersträvansvärt. En viktig faktor vid val av parametrar är 

respektive företags finanspolicy som fastslås av koncernledning. Flera av 

respondenterna återkommer flera gånger till policyn vilket tyder på att valda 

parametrar (konfidensintervall och tidshorisont) väljs utifrån vad som anses vara mest 

lämpligt ur ett koncernmässigt ledningsperspektiv, inte vad de som arbetar inom 

treasuryavdelningen anser vara mest lämpligt. Detta styrks av både Antonsson som 

menar att en tredagars tidshorisont är ”lite för långt” och av Bengtsson som säger ”på 

tradingportföljerna kan det finnas fördelar med att använda en 1-dagarshorisont men 

samtidigt är det viktigt att koncernledningen förstår måttet”. 
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Vad som gäller vilken metod respektive treasuryavdelning använder för att beräkna 

VaR finns det ett gemensamt drag att alla använder varians/covariansmetoden. Att 

just denna metod används tolkas som att den är lätt att förstå och använda vilket 

förespråkas av ledningarna. Företag B kompletterar varians/covariansmetoden genom 

att använda Monte Carlo-simulering vilket även företag A hade föredragit att göra 

men att de på grund av bristande resurser i sitt riskhanteringssystem i dagsläget inte 

klarar av detta.  

5.3.2 Praktiskt Användande 

Hos intervjuföretagen går det att finna flera gemensamma drag med avseende på dess 

användningsområde. Studien visar att samtliga respondenter använder VaR inom dess 

traditionella ursprungsområde. Det är ett verktyg för att mäta den finansiella risken 

som respektive treasuryavdelning exponeras mot. Vid en jämförelse av Viberg och 

Åströms (2000) sex punkter (Informationsverktyg för att underlätta förståelsen för 

riskexponering, verktyg för att förbättra översikt och rapportering, fastställa 

effektivitet i portföljhanteringen, guidning vid investeringsbeslut, 

informationshjälpmedel vid investeringsbeslut samt upplysa om graden av risk vid 

hedging och strategibeslut) för användningsområdet av VaR är det främst två punkter 

i som går att relatera på studiens undersökningsföretag.  

 

Den första punkten är att VaR är ett verktyg för att förbättra översikt och rapportering 

av riskhantering. Samtliga företag i studien nämner att VaR används för att sätta upp 

regler för risktagande inom treasuryavdelningen. En övre gräns, en limit för hur stor 

förlust som får göras sätts upp och VaR fungerar som en slags kontroll. Detta sker 

genom att koncernledningen tilldelar Group Treasurer en limit i form av ett VaR 

belopp. Detta belopp fördelas sedan vidare av Group Treasurer till sina handlare och 

skapar på så sätt ett totalt VaR för hela treasuryavdelningens verksamhet samt ett 

enskilt VaR för varje handlare. Detta ger en kontroll av dels treasuryavdelningens 

totala risktagande ur ett koncernledningsperspektiv dels ger det personer med 

ansvarsposter inom avdelningen en typ av kontroll över sina handlares exponering och 

risktagande.  
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Den andra gemensamma punkten från Viberg och Åström (2000), är att VaR fungerar 

som ett informations- och rapporteringsverktyg för att bättre förstå respektive företags 

riskexponering. Danielsson exemplifierar detta fenomen bra och menar att deras 

handlare inte bry sig om VaR utan tänker endast i nominella termer. För honom som 

Group Treasurer fungerar VaR som ett managementverktyg eftersom det ger honom 

bra information och en god överblick över avdelningens totala riskpositioner. 

Ytterligare ett exempel på att det kan fungera som ett kommunikationsmedel (Krause 

2003) är att Danielsson har månatliga möten med ledningen vilket tolkas som att VaR 

indirekt fungerar som ett rapporteringsverktyg. Även respondenten för företag C, som 

inte använder VaR, ser detta som ett lämpligt användningsområde och menar att VaR 

skulle kunna hjälpa till att öka kontrollen och förståelsen för både risken och 

riskhanteringen på avdelningen.  

 

När det gäller vilken betydelse VaR har som verktyg inom respektive avdelning går 

det att urskilja två tydliga svar. Både företag A och B ser det som huvudverktyget för 

att mäta risk medan företag D ser det mer som ett komplement. Det är ett verktyg som 

hjälper Danielsson i företag D att få en bättre översikt över riskexponeringen hos de 

handlare han ansvarar för. Varför användandet skiljer sig mellan företagen är svårt att 

svara på men en förklaring kan vara själva åsikten om begreppet inom respektive 

treasuryavdelning. Såväl företag A som B uttrycker att det är bästa måttet för den 

totala risken medan Danielsson i företag D mer ser det som ett informationsverktyg. 

En annan förklaring kan vara att finanspolicyn mellan de olika företagen skiljer sig 

och att det i den står skrivet hur och i vilken utsträckning begreppet skall användas.  

 

Generellt för de tre intervjuföretagen är att de nämner att VaR används för att sätta en 

övre förlustgräns för avdelningen och dess handlare vid spekulation. I detta 

sammanhang fungerar VaR som en kontrollvariabel så att handlare inte gör för stora 

förluster, inte som ett mått för att utvärdera hur väl en avdelning eller handlare har 

presterat. Detta tolkar uppsatsens författare som att ett absolut VaR används men att 

ingen av de tre respondenterna nyttjar ett relativt VaR eftersom den potentiella 

förlusten inte sätts i förhållande till den genomsnittliga avkastningen. Att det är ett 

absolut VaR som används och inte ett relativt stärks av Bengtsson som menar att det 

VaR även skulle kunna användas som någon form av prestationsmått för 
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tradingportföljerna där ett alternativ hade varit att just titta på avkastningen i 

förhållande till VaR.  

 

Utifrån studiens intervjuer går det att dra flera tydliga paralleller med Jorions (1997) 

tre punkter (rapportering, resursallokering samt utvärdering) inom vilka de kan tjäna 

ur ett riskhanteringsperspektiv. Paralleller går främst att dra med områdena 

rapportering och resursallokering. Att risklimiter och riskexponering beskrivs i termer 

om VaR till bland annat externa intressenter är ett sätt av rapportering. Ett tydligt 

exempel på resursallokering går att finna i företag B där koncernledningen tilldelar 

chefen för treasuryavdelningen ett visst belopp (10 miljoner kronor). Dessa fördelas 

sedan vidare på avdelningens handlare i form av individuella VaR-belopp vilket kan 

ses som en allokering av begränsade resurser. Vad som gäller den tredje punkten, 

utvärdering, är det inget av intervjuföretagen som nämner att de använder VaR i syfte 

för att utvärdera avdelningens verksamhet. Detta är ett oanvänt område för VaR vilket 

kan tolkas som en brist. 

5.3.3 Problem Kring VaR 

När det gäller problematik som kan uppstå med VaR återkommer flera respondenter 

till problem relaterade till metoden (varians/covariansmetoden) för att beräkna VaR. 

Både Antonsson och Bengtsson menar att, precis vad som står om i teoriavsnittet om 

varians/covariansmetoden, så tappar VaR i precision med den som underlag. Detta 

därför att det inte mäter icke-linjära instrument på ett helt korrekt sätt vilket även får 

stöd av Dembo och Freemans (1998) teori om att portföljer med flera komplexa 

derivat kan ge ett missvisande VaR. Ett möjligt sätt att komma runt problemet är att, 

precis som Antonsson säger, att använda Monte Carlo-simulering som bättre klarar av 

att mäta komplexa instrument och portföljer. Problem kan uppstå här huruvida 

respektive treasuryavdelning har ett riskhanteringenssystem som klarar av metoden 

och kunnig personal med tillräckligt hög kompetens. Ett annat hinder med 

varians/covariansmetoden är även det Bengtsson nämner om att den egentligen bara 

fungerar under normala marknadsförhållanden. Detta är precis vad Dowd (1998) 

nämner i referensramen som en nackdel med metoden.  
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Ett annat tillkortakommande som både Antonsson och Danielsson påpekar är att VaR 

används med ett konfidensintervall som företaget väljer och visar inte all risk de 

möjligen kan göra. Eftersom det inte tar hänsyn till de procenten utanför 

konfidensintervallet finns inte värsta möjliga scenarios med utan värsta möjliga 

scenarios visas under vissa förutsättningar. Ytterligare problem som identifierats med 

VaR i undersökningen är precis som Bengtsson och Antonsson säger att begreppet 

bygger på historisk data och det är inte säkert att risken följer sin historik. 

5.3.4 Varför Används inte VaR? 

Som nämns i empirin är det två av studiens företag som inte använder VaR av olika 

anledningar. Den främsta anledningen för de båda är att de inte anser sig vara i behov 

av det. Exempelvis har företag C en finanspolicy som inte kräver det. Flera av 

respondenternas svar tyder på att de system som används i treasuryverksamheten är av 

stor betydelse. Bland annat använder företag A just varians/covariansmetoden för att 

deras system stödjer metoden i motsats till företag E som inte har stöd för detta i sina 

system. Att företag E menar att begreppet är ett svårförståligt mått är anmärkningsvärt 

med tanke på att Krause (2003) identifierar en av fördelarna med VaR att begreppet i 

sig är okomplicerat och lätt att förstå. Det fungerar bra som kommunikationsmedel 

mellan anställda och till ledning. Även Danielsson är inne på samma linje som Krause 

(2003) och anser att VaR är ett bra kommunikationsmedel, samtidigt som det även är 

ett mått som är enkelt att förstå. 

5.4 Sammanfattande Analys        

I detta avsnitt kommer de tre presenterade analyserna att föras samman för att 

analyseras som en helhet. I avsnitt 5.4.1 tas de viktigaste punkterna kring de tre 

faktorerna upp för att binda samman dessa och ge en helhetsbild av det undersökta 

området. I avsnitt 5.4.2 ges förslag för hur det undersökta området kan förbättras.  

5.4.1 Viktiga Punkter Kring de Tre Faktorerna 

I avsnitt 5.1  har det konstaterats att fyra av de fem treasuryavdelningarna utvärderas 

som resultatenheter medan endast en av de fem klassificeras och utvärderas som en 

kostnadsenhet. Vidare har det förts en diskussion kring de olika mål som de olika 

avdelningarna arbetar emot där det framkommer att målen för denna typ av 

verksamhet i många fall är otydlig. Vad som ytterligare framkommit är att 
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avdelningarna styrs med hårda kontroller i form av risklimiter, dagliga rapporter och 

en finanspolicy som ligger till grund för kontrollen av verksamheten. De anställda på 

treasuryavdelningarna har inte någon större frihet att spekulera för att kunna göra 

vinster, utan måste hela tiden rätta sig efter finanspolicyn och hålla sig inom de 

uppsatta limiterna. Detta är visserligen förståeligt då avdelningars främsta uppgift är 

att se till att företagets totala riskexponering inte är för hög. Dock blir det, om hänsyn 

tas till vad Merchant och Van der Stede (2003) säger om vad som bör föreligga en 

resultatenhet; att de anställda ska kunna kontrollera resultatet ganska irrelevant att 

utvärdera dessa enheter efter resultat. Framför allt för att de som arbetar med 

spekulation inte kan skapa resultat fullt ut inom de uppsatta ramarna. Att utvärdera en 

treasuryavdelning som en kostnadsenhet ter sig som det mesta lämpliga med tanke på 

ovanstående resonemang, så länge som det inte förekommer mer frihet till att agera 

fritt via lösare kontroll av avdelningarna. Men som en kostnadsenhet kan inte 

avdelningarna skapa vinst i samma utsträckning. Förutom den fördel som 

riskminimeringen medför är de negativa konsekvenserna större då möjligheten till att 

skapa värde för koncernen försvinner. Om treasuryavdelningarna istället utvärderas 

som resultatenheter så skulle dessa negativa konsekvenser kunna försvinna.  

 

Som nämnts innan skapar de otydliga resultatmålen en osäkerhet kring vad som ska 

presteras av avdelningen istället för att ge tydliga riktlinjer. För att detta ska göras på 

ett effektivt sätt bör de möjligheter som de anställda har att skapa vinst för företaget 

förbättras och målen för resultat förtydligas. Detta skulle kunna skapa mervärde och 

ett högre resultat för företaget, men hänsyn måste då tas till vilken risknivå som anses 

vara lämplig på treasuryavdelningen. Detta är en balansgång och det är mycket viktigt 

att avdelningarna fortsättningsvis har riskhanteringen som huvudaktivitet men med ett 

ökat inslag av spekulation. I dagsläget framkommer det att dessa avdelningar tenderar 

till att vara riskaverta, då en av de främsta aktiviteterna på treasuryavdelningarna är 

hedging, spekulation är på majoriteten av de fem avdelningarna en mindre aktivitet. 

Som situationen ser ut i dagsläget föreligger det med andra ord ingen större risk att 

dessa avdelningar skulle spekulera i en alltför stor utsträckning och riskera företagens 

vinster. 
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Vidare har det konstaterats i avsnitt 5.2 att riskhanteringen i de fem företagen 

uppvisar många likheter. Samtliga exponeras mot och hanterar samma typer av risker 

och hanteringen av dessa är likartad. Det dagliga riskrapportsystemet är även en 

gemensam nämnare på avdelningarna då detta används kontinuerligt. 

Riskhanteringsprocessen visar ansatser till att i majoriteten av de fem företagen 

domineras av en top-down process. Detta är en svaghet som genom en förbättring 

skulle kunna bidra till en effektivare riskhantering. Enligt Bessis (1998) ska 

riskhanteringsprocessen vara ett samspel mellan top-down och bottom-up för att 

fungera optimalt. Vissa inslag av bottom-up processen går främst att se i de olika 

rapporter som de fem avdelningarna regelbundet presenterar till ledningarna. Denna 

process skulle dock kunna utökas och förbättras för att skapa ett närmare samarbete 

mellan ledning och de anställda på treasuryavdelningen. Riskhanteringen på de fem 

avdelningarna uppvisar även vissa brister när det gäller användandet av att bygga sina 

rapporter på scenarios och benchmarks. För att kunna effektivisera 

riskhanteringsprocessen bör användandet av dessa få ett större inslag i processen för 

att bättre kunna mäta och förutsäga framtida händelser på de finansiella marknaderna.  

 

Utifrån de tre företag som använder VaR som riskmått går det att se både fördelar och 

nackdelar i hur de använder sig av måttet. Det fungerar väl som ett kontrollmått i form 

av risklimiter definierade i belopp om VaR och ger en bra översikt av 

riskexponeringen de utsätts för. Nackdelarna är att ledningarna genom finanspolicyn 

sätter upp riktlinjerna för det tekniska användandet där val av parametrar inte alltid är 

det optimala för avdelningen enligt de som använder sig av det dagligen. Att döma av 

kommentarerna från respondenterna anser både Antonsson och Bengtsson att en 

tidsperiod omfattande tre dagar är för långt vilket kan tolkas som att en 1-dagars 

horisont är eftersträvansvärt. Att VaR inte heller används i någon form av 

utvärderingen kanske inte kan ses som en nackdel, snarare som en brist.  

 

Det finns även en viss skillnad i användningen av VaR. Som redan konstaterats har 

två av företagen valt samma parametrar för VaR medan det tredje gjort ett annorlunda 

val. Vad skillnaderna beror på är svår att säga men en anledning skulle kunna vara 

respektive avdelnings användningsområde för VaR. De två avdelningarna med lika 
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parametrar är VaR som det viktigaste måttet vid riskexponering men i det tredje fallet 

syftar användningen av VaR som ett kommunikationsredskap.   

5.4.2 Förslag på Förbättringar  

Det första steget för att kunna förbättra verksamheten på en treasuryavdelning är att 

sätta upp tydliga mål. Genom att tydliggöra vad som ska presteras kommer förståelsen 

hos de anställda av vad som förväntas av dem att öka samtidigt som att utvärderingen 

av treasuryavdelningen underlättas. Ett resultatmål uttryckt i vinst på en 

treasuryavdelning är som tidigare konstaterats inte något negativt under 

förutsättningen att kontrollen på den vinstskapande aktiviteten (spekulation) fortsätter 

att kontrolleras i samma hårda form. Spekulation på olika finansiella marknader ökar i 

betydelse och genom att förbättra denna aktivitet kan företagen skapa komparativa 

fördelar och vinster. Samtidigt får inte avdelningarnas huvuduppgifter glömmas bort. 

För att förtydliga klassificeringen av treasuryavdelningarna som resultatenheter bör 

aktiviteten för spekulation ökas genom att höja gränserna för risklimiterna. Samtidigt 

skall riskhanteringsfunktionen vara oförändrad med målet att minimera risk. En 

finanspolicy som tillåter mer spekulation och ett tydligare vinstmål för avdelningen 

ger incitament för de anställda att fokusera mer på resultatet. Samtidigt kan detta ge 

mer frihet till anställda. Det har konstaterats att de anställda på treasuryavdelningarna 

arbetar fritt inom de satta gränserna, genom att öka friheten, d v s höja risklimiterna 

kan deras kreativitet och kunskap skapa möjligheter att generera vinster. Vinstmålet 

bör, i ett initialt skede, inte sättas allt för högt utan en höjning bör ske successivt 

genom små höjningar tills en lämplig nivå hittas. Vinstmålet måste även sättas med 

hänsyn taget till varje enskilt företags förutsättningar. 

 

Vid en högre grad av spekulation ökar man risken i företaget vilket gör att vissa 

moment i riskhanteringen måste förbättras och/eller förändras. Detta kan ske genom 

att använda scenarios och benchmarks i en större utsträckning än vad som görs idag. 

Dels för att kunna jämföra avkastning och risknivå samt för att kunna förutspå 

framtida händelser på de finansiella marknaderna. Verksamhetens riskhantering 

utgörs till stor del just att behandla potentiella framtida risker och användandet av 

scenarios skulle förbättra översikten och precisionen av dessa.  
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Ett exempel på benchmark som skulle kunna användas är det relativa VaR. Detta 

relativa VaR fångar upp risktagande i kvantifierbara termer och ger samtidigt 

information om prestationen eftersom den sätter möjlig förlust i förhållande till 

genomsnittlig avkastning. Detta benchmark skulle kunna användas för att jämföra 

prestation under olika perioder för treasuryavdelningens tradingportfölj men även för 

att utvärdera avdelningarna samt respektive handlares prestation. Istället för att enbart 

titta på nominella termer sätter ett relativt VaR prestationen i förhållande till såväl 

genomsnittlig avkastning som risktagande. Lämpliga parametrar för VaR är då att 

använda ett högt konfidensintervall då detta medför ett högre VaR-belopp och ökar 

risklimiterna. Samtidigt innebär ett högt konfidensintervall en större kontroll eftersom 

det minskar frekvensen då förlusterna överstiger VaR. Vid val av tidshorisont bör en 

kort horisont väljas för att förstärka kontrollen och precisionen av måttet. 

Användandet av VaR som rapporteringsverktyg fungerar mycket bra på de tre 

avdelningarna, detta ska bibehållas vilket ökar integrationen och förståelsen för 

måttet. 

 

Nästa steg blir att förbättra kommunikationen mellan ledning och de anställda på 

treasuryavdelningarna. Idag sker denna kommunikation främst mellan ledning och de 

ansvariga för treasuryavdelningen men även genom de uppsatta reglerna och riktlinjer 

för avdelningarna. Detta är något som måste fortsätta men samtidigt måste kontakten 

mellan ledning och övriga anställda förbättras. Top-down processen är tydlig och klar, 

där respektive ledning genom finanspolicyn har tydliga riktlinjer för risktagande och 

kontroll. Dock uppvisar den brister (som tidigare nämnts) när det gäller tydliga 

uppställda mål. Flera uttalanden tyder på att de anställda inte alltid är av samma åsikt 

som ledningarna angående vad som är mest lämpligt för avdelningen. Ett tydligt 

exempel på detta är vilka parametrar som används vid beräkningen av VaR där flera 

av respondenterna menar att de valda parametrarna underlättar förståelsen för 

ledningen, men inte nödvändigtvis är de mest lämpliga för avdelningen. Det är viktigt 

att ta vara på de anställdas åsikter eftersom de dagligen arbetar med denna typ av 

verksamhet och på så sätt är experter inom dessa områden. Här måste det tillkomma 

en tydligare bottom-up process där de anställdas åsikter och idéer kring deras arbete 

får en större betydelse och tas mer i beaktning vid utvecklingen av mål för 

avdelningen samt de arbetsmetoder som får användas för att uppnå dessa mål. 
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Eftersom företagen är stora är det självklart svårt för ledningarna att ha en 

kontinuerlig kontakt med de anställda på avdelningarna. Ett förslag skulle vara ett 

årligt möte där samtliga på avdelningen får möta ledning och tillsammans diskutera 

kring avdelningens verksamhet. 
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6  Slutsats och Förslag på Vidare Forskning 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser om de tre faktorerna; 

kontroll och styrning, riskhantering och Value-at-Risk.  Genom att göra detta uppfylls 

syftet med uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag på forskningsfrågor och 

forskningsområden för framtida studier. 

6.1 Slutsats 

Treasuryavdelningarna som har ingått i denna studie uppvisar många likheter i hur de 

kontrolleras och styrs. Samtliga avdelningar kontrolleras i första hand av en 

finanspolicy som tydligt identifierar syftet med verksamheten, sätter gränser för risk 

och spekulation samt ger tydliga riktlinjer för riskhanteringen. Vidare bestämmer den 

arbetssättet för treasuryavdelningarna och bestäms, i de flesta fall, direkt av 

ledningarna i de olika företagen. Finanspolicyn har i denna studie likställts med vad 

Samuelson (1986) kallar ledningsfilosofi och det är enligt honom mycket viktigt att 

den är tydlig. Detta är något som de fem företagens ledningar klart och tydligt strävar 

efter i deras kontroll av treasuryavdelningarna. De anställda på treasuryavdelningarna 

visar en klar medvetenhet att deras arbete måste ske inom dessa gränser som 

finanspolicyn fastslår. Inom dessa gränser är de anställda dock relativt fria att arbeta, 

med vissa undantag som t ex att spekulation i vissa instrument inte får förekomma. 

Det har i denna studie konstaterats att detta är en form av ramstyrning som är en 

mellanform av mål- och direktstyrning.  

 

De mål som har satts upp i de olika treasuryavdelningarna är av två slag. Dels finns 

det mål för riskhanteringen som att t ex att minimera risk, samtidigt utvärderas fyra av 

de fem avdelningarna som resultatenheter (Merchant och Van der Stede 2003) där en 

av avdelningarna har ett tydligt mål för resultatet som ska presteras och de tre andra 

har mer otydliga mål för deras verksamhet. Endast en av de fem avdelningarna 

utvärderas som kostnadsenhet. Direktstyrningen av de fem avdelningarna sker i form 

av företagens finanspolicys, där risken i avdelningarna kontrolleras i en daglig 

riskrapport som skickas till ledning. Vidare har det även fastställts att kontrollen på 

det övergripande planet, med finanspolicyn som riktlinje är hård men att det inom 

ramen för denna sker en mer lös kontroll. 
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De mest framträdande formerna av handlingskontroll på avdelningarna är 

uppförandebegränsningar och handlingsansvar. Dessa visar sig i form av restriktioner 

för vad för typ av instrument traders får handla i eller genom att uppgiftsfördelningen 

anställda emellan är tydlig. På de fem undersökta treasuryavdelningarna är det 

dominerande kontrollsystemet det som Simons (1994) benämner gränskontrollsystem. 

Detta visar sig i form av t ex dagliga rapporter som skickas till ledningarna för att 

informera om den aktuella risksituationen. Det interaktiva kontrollsystemet, där 

ledning tar en aktiv roll i det dagliga arbetet, finns det dock få tecken på.  

 

Det har även förts en diskussion kring hur en treasuryavdelning bör utvärderas. Att 

utvärdera en treasuryavdelning som kostnadsenhet skapar fokus på den viktigaste 

aktiviteten på en treasuryavdelning, riskhanteringen. Dock har det även konstaterats 

att detta leder till att man förlorar fokus på den andra delen, spekulation och genom 

detta förlorar avdelningarna möjligheten till att skapa vinst för företaget. Även om 

spekulation i de flesta fall inte varit den dominerande aktiviteten kan den utvecklas 

och ges mer utrymme än vad den har idag. Genom att utvärdera en treasuryavdelning 

som resultatenhet ökar fokus på de vinstskapande aktiviteterna, d v s spekulation. För 

att detta ska fungera måste klara och tydliga mål finnas för vilken vinst som är 

önskvärd samtidigt som avdelningen ska kunna ha möjlighet att uppnå detta mål. 

Eftersom riskhantering bör var konstant med hård kontroll är det risklimiterna för 

spekulation som måste höjas för att uppnå ett högre vinstmål. Den hårda kontrollen 

kan fortsätta att vara hård och även förbättras genom en ökad kommunikation mellan 

ledning och de anställda för att undvika stora spekulationsförluster.  

 

Generellt för alla avdelningar är att de exponeras mot samma typ av risker, främst 

valuta- och ränterisker. Vad som gäller samspelet mellan en top-down och bottom-up 

process (Bessis 1998) inom riskhanteringen finner studien att top-down processen är 

tydlig i form av de risklimiter och mål för avdelningarna som ledningarna ställer upp. 

Det finns dock brister när det gäller bottom-up processen. Dagliga riskrapporter 

levereras till ledningarna och kontakten med ledning sköts av de ansvariga för 

treasuryavdelningarna, dock kunde kontakten mellan ledning och anställda förbättras. 

Detta skulle medföra en större förståelse för de aktiviteter som förekommer på 

avdelningarna och genom denna interaktiva process skulle diskussioner kunna föras 
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kring vilka förbättringar som skulle kunna göras på avdelningen. Vidare har det 

konstaterats att riskhanteringen på treasuryavdelningarna i stort saknar ett aktivt 

användande av scenarios och benchmarks. För att kunna effektivisera 

riskhanteringsprocessen bör användandet av dessa få ett större inslag i processen för 

att bättre kunna mäta och förutsäga framtida händelser på de finansiella marknaderna. 

Ett förslag som har getts i denna studie på användningsområde för benchmark på en 

treasuryavdelning är att använda ett relativt VaR.  

 

Användningen av riskhanteringen på de fem avdelningarna uppvisar ett flertal styrkor 

då främst i det rapportsystem som används. Detta är något som Bessis (1998) menar 

är en viktig faktor i ett företags riskhanteringssystem. En annan styrka är 

portföljhanteringen av risker, då detta skapar en större kontroll på olika risker samt 

delar in och kategoriserar de olika avdelningarnas aktiviteter. Det har dock 

konstaterats att användningen av riskhanteringen i vissa fall uppvisar på brister, då 

främst i användningen som strategiskt implementeringsverktyg och för att skapa 

komparativa fördelar. Det har inte framkommit att något av företagen använder sig av 

riskhanteringen som ett strategiskt implementeringsverktyg. Endast ett av företagen 

använder riskhanteringen för att skapa komparativa fördelar, detta skulle kunna 

förbättras avsevärt och då skapa mervärde såväl för avdelningen som för koncernen i 

stort. Utvärderingen av de ansvariga på treasuravdelningarna är i dagsläget oklar, men 

med tydligare resultatmål kan utvärderingen underlättas.  

 

Utifrån de tre treasuryavdelningarna som använder VaR har det konstaterats att måttet 

är mycket användbart för mätning och kontroll av risk. Det kan dock vara svårt att 

utifrån tre intervjuer dra några generella slutsatser om måttet. För två av de tre 

avdelningarna som använder sig av VaR så är det ett huvudmått för att mäta risk där 

det bland annat kompletteras med stresstester för att höja precisionen i mätningen. 

Detta eftersom VaR missar extrema marknadshändelser. På den tredje avdelningen 

används VaR som ett komplement till andra riskmått och fungerar främst som ett 

managementverktyg.  

 

Ett gemensamt användningsområde för VaR är att det fungerar som ett verktyg för 

kontroll genom att handlare tilldelas ett belopp för spekulation definierat i form av 
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VaR-belopp, samt som ett informationsverktyg genom att ge en översikt av 

riskexponeringen. Det tekniska användandet i form av valda parametrar 

(konfidensintervall och tidshorisont) styrs av ledningen och inte utefter anställdas 

preferenser. Två av företagen använder ett 99-procentigt konfidensintervall och en 

tredagars tidshorisont med motiveringen att det är något som ledningen förstår. Dock 

menar båda intervjupersonerna att det finns andra mer lämpliga parametrar men att de 

nuvarande används för att underlätta förståelsen hos ledningen. Det tredje företaget 

använder sig av andra parametrar (95-procentigt konfidensintervall och tredagars 

tidshorisont) men samtidigt så använder de VaR som ett komplement till andra 

riskmått och främst för spekulation. Vilket kan vara en förklaring till varför de har 

valt andra parametrar. Vid spekulation är det lämpligt att använda ett högt 

konfidensintervall och en kort tidshorisont för VaR eftersom det möjliggör ett högre 

risktagande samtidigt som kontrollen ökas.  

 

Som nämnts ovan är det en brist att det är ledningarna som bestämmer vilka 

parametrar för VaR som ska användas. Detta skulle kunna åtgärdas genom en bättre 

kommunikation mellan anställda och ledning. På så sätt skulle valda parametrar kunna 

anpassas mer efter anställdas behov samtidigt som förståelsen hos ledning ökar.  

Genom att introducera ett relativt VaR skulle begreppet även kunna fungera som ett 

utvärderingsmått eftersom det sätter prestationen i förhållande till både genomsnittlig 

avkastning och risktagande. På de två treasuryavdelningar där VaR inte används kan 

detta förklaras av att de inte anser sig vara i behov av det samt att det kräver 

systemresurser som de i dagsläget inte har.  

6.2 Förslag på Vidare Forskning 

Ett intressant område för vidare forskning skulle vara att genomföra en studie med 

djupare fokus på någon av de tre enskilda faktorerna. Detta skulle öka förståelsen för 

dessa tre faktorer som enskilda aktiviteter på en treasuryavdelning. Ett framtida 

undersökningsområde för Value-at-Risk kan vara att närmare undersöka vilka 

parametrar som är mest lämpliga för olika grad av risktagande. Detta för att djupare 

belysa vilka olika parametrar som lämpar sig bäst för olika situationer. Vad som gäller 

området kontroll och styrning är en möjlig forskningsfråga hur väl en 

treasuryavdelning som styrs med en lös kontroll fungerar och förhindrar ett alltför 
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högt risktagande. Detta skulle vara intressant med utgångspunkt från den här 

uppsatsens förslag om att öka spekulationen. I studien har det inte framkommit hur 

riskhanteringen används/kan användas för att ge komparativa fördelar till företag. En 

djupare studie om detta skulle kunna ligga till grund för hur riskhanteringen kan 

utvecklas och bidra till att skapa vinst. Ett annat intressant område att studera skulle 

vara en treasuryavdelning med en hög aktivitet av spekulation, för att tydligare 

beskriva spekulation som aktivitet och dess betydelse för riskmomentet i ett företag.  
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Allmänna frågor   

Vad för befattning har du, vilka är dina huvuduppgifter och hur lång tid har du 

jobbat på företaget?  

Vilken typ av handel (små/stora affärer, lokalt/internationellt) dominerar 

företagets verksamhet? 

Hur många arbetar på treasuryavdelningen? 

Vilken typ av aktiveter utför treasuryavdelningen? 

Har koncernen flera treasuryavdelningar på andra ställen i Sverige, världen?  

Hur mycket omsätter treasuryavdelningen?  

Frågor om Riskhantering 

1. Vilka typer av risker behandlar ni på treasuryavdelningen? 

2. Har riskmomentet förändrats över tiden? 

3. Används riskhanteringen i ett strategiskt syfte? T.ex. för att skapa 

konkurrensfördelar, rapportering, utvärdering? 

4. Hur kontrolleras och övervakas riskhanteringen på treasuryavdelningen? 

- Hur ofta? 

- Med vilka mått? 

5. Anser du att detta/dessa är ett lämpligt/lämpliga mål? 

6. Ligger treasuryavdelningens riskpolicy i linje med koncernens? 

7. Används framtidsscenarios som en faktor i riskhanteringen? På vilket sätt? 

8. Använder ni benchmarks och i sådana fall vilka? 

Kontroll och styrningsfrågor 

9. Vad är målet/målen med treasuryavdelningens verksamhet? 

- Resultatmål/skapa vinst 

- Kostnadsminimera 

- Riskhantering/eliminering av risk 

10. Som vilken typ av finansiell resultatenhet klassas treasuryavdelningen? (t.ex. 

resultatenhet eller kostnadsenhet) 

11. Med vilka resultatmått utvärderas treasuryavdelningen? 

12. Över vilken tidshorisont görs finansiella placeringar? 
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13. Får ni fritt agera för att nå uppställda mål eller finns det en väl definierad 

arbetsplan för att nå uppsatta mål? 

14. Belönas måluppfyllelse? Hur? 

15. Över hur lång tidsperiod utvärderas treasuryavdelningen (t.ex. månadsbasis, 

årsbasis)?  

16. Vilka gränser har satts för risktagande i treasuryavdelningen? 

17. Har ni individuellt ansvar för era handlingar? 

18. Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras era affärer av ledningen? (direkt och 

kontinuerligt eller indirekt och periodiskt) 

19. Anser du att ledningen för en hård eller lös kontroll av treasuryavdelningen?  

Hur motiveras detta? 

20. Sker det ett nära samarbete med koncernledningen? 

21. Skulle du beskriva processen som top-down eller bottom-up process? 

22. Anser du att treasuryavdelningen har en centraliserad eller decentraliserad roll 

i koncernen? 

23. Vad ligger till grund för styrning av treasuryavdelningens verksamhet, 

historisk data eller framtidsprognoser för diverse variabler? 

Frågor som rör Value-at-Risk (om ert företag ej använder VaR gå till nästa 

sektion) 

24. Varför använder ni VaR och hur länge har det använts? 

25. Vilken typ av metod använder ni er av vid beräkningen av VaR? Varför? 

26. Vilken tidshorisont använder ni vid uträckning av VaR? 

27. Vilket konfidensintervall använder ni för VaR? 

28. I vilken utsträckning använder ni VaR för att mäta risk? 

- VaR är enda verktyg som används? 

- Det är det viktigaste måttet men kompletteras även med andra 

finansiella mått 

- Som komplement till annat/andra finansiella mått.  

29. Använder ni VaR i något annat syfte än för att mäta risk?  

30. Vad mäter ni med VaR? 

- Den totala risken för hela treasuryavdelningen? 

- Delar av treasuryavdelningens aktiviteter, som t.ex. riskmått för 

spekulationsaffärer? 
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- För enskilda placeringar 

31. Anser du att VaR mäter risk på ett tillfredställande sätt? Varför? 

32. Anser du att det föreligger problematik kring måttet? 

33. Används VaR som en variabel för kontroll av treasuryavdelningen? Hur? 

Alternativa frågor till de som inte använder VaR 

34. Varför används inte VaR på er treasuryavdelning? 

35. Har ni övervägt alternativet att använda VaR? 

36. Skulle du se någon fördel med att använda VaR för att mäta risken på er 

treasuryavdelning? Motivera 

37. Vad för typ av mått används istället för VaR? 

38. Vad för tidshorisont använder ni för era andra riskmått? 

39. Varför använder ni dessa mått? 
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