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Syfte: Vi vill med vår uppsats öka förståelsen för vad VBM-konceptet kan bidra 

till för ett företag och visa hur olika VBM-modeller används i praktiken. 

 
Metod: En teoretisk studie som huvudsakligen baseras på sekundär data där vi 

sammanställer olika teorier och modeller tillhörande VBM-konceptet samt 

tidigare forskning. Detta kompletteras med vår egen empiri som består av 

intervjuer som genomfördes vid två företeg. 

   
Resultat: Resultatet visar att det inte är något företag som använder sig av flera 

VBM-mått på olika nivåer. Oftast bestämmer man sig för en modell och 

använder den till alla nivåer, möjligtvis kompletterar man med mindre 

nyckeltal. Val av modell är inte det viktigaste utan att man väljer någon 

modell som gör så att kapitalkostnaden tydliggörs för att säkerställa att 

intäkterna täcker kapitalkostnaderna.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden och problemformulering där vi introducerar 

ämnet och försöker ge en bild av varför det är intressant att forska om. Som avslutning på 

kapitlet tar vi upp syfte, frågeställningar och avgränsning för uppsatsen.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Value Based Management (VBM) används som styrmetod för att maximera värdet för 

aktieägarna. Konceptet bakom VBM är enkelt. Värdet på ett företag bestäms av dess framtida 

diskonterade kassaflöde. Värde skapas då investerat kapital generar en avkastning som är 

högre än kapitalkostnaden. VBM fokuserar på ett bättre beslutsfattande på alla nivåer i 

företaget vilket leder till en decentraliserad styrning.1 Som hjälpmedel för att fatta bättre 

beslut används olika VBM-mått för att skapa, mäta och styra mot ett ökat värde. De mest 

kända VBM-måtten är EVA™ (Economic Value Added) och MVA (Market Value Added).2  

Andra mått som används inom VBM är exempelvis TBR, SVA, EP m.m (vad förkortningarna 

står för förklaras närmare i bilaga 1). Det är inte helt självklart vilket mått som passar bäst för 

ens eget företag och de kan även behöva justeras för att passa till ens verksamhet. Måtten 

kompletterar varandra och olika mått passar till olika nivåer i företaget, exempelvis så 

används MVA främst på koncernnivå medan EVA™ också passar till operativ nivå.3   

 

VBM handlar inte bara om siffror eller att välja rätt mått för sitt företag. För att VBM ska 

fungera bra i företaget krävs det oftast en organisationsanpassning. Generellt kan man säga att 

organisationsanpassning innebär tre steg: justeringar i den traditionella bokföringen, 

identifiering av viktiga värdedrivare inom företaget och att institutionalisera en värdefilosofi 

bland de anställda. De första två stegen i organisationsanpassningen realiseras oftast av 

ledningen eller som alternativ med hjälp av ett konsultföretag som specialiserat sig på 

införande av VBM. Det tredje steget är ofta svårare att genomföra eftersom det gäller för 

ledningen att förmedla VBM-konceptet i hela företaget och att få de anställda medvetna om 

att kapital har en kostnad.4 

 

                                                 
1 (Koller, 1994) s.89 

2 (Arvidsson & Hultgren, 2007) s.17 

3 (Arnold, 2002) s.744 

4 (Haspeslagh, Noda, & Boulos, 2001) s.5 
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Tidigare forskning visar att företagen är positivt inställda till VBM-måtten, att de ser bra ut i 

teorin men problemet är att de kan vara svåra att implementera i praktiken.5 Man kan även se i 

tidigare forskning att anställda brukar ha svårt att förstå att det egna kapitalet kostar.6 Ett 

annat problem är att säkerställa de anställdas engagemang eftersom de lätt kan tappa intresset 

för VBM då de har svårt att se anknytningen till verkligheten7. Kritik mot de olika VBM-

modellerna har även riktats där man säger att modellerna är alldeles för lika varandra, de har 

mer delar gemensamt än vad som skiljer dem åt.8  

1.2 Syfte 

Vi vill med vår uppsats öka förståelsen för vad VBM-konceptet kan bidra till för ett företag 

och visa hur olika VBM-modeller används i praktiken. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förmedlar ledningen VBM-konceptet till hela organisationen?  

• Vilka typiska problem kan man tänkas stöta på vid införandet av en VBM-modell?  

• Är valet av modell viktigt eller är det själva värdeskapandet i sig som är det viktiga? 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till svenska företag som använder sig av VBM som styrningsmetod. 

Då antalet svenska företag som utger sig för att använda VBM som styrningsmetod är få 

anser vi att den avgränsningen är tillräcklig.  

 

  

                                                 
5 (Ilmerstedt, Pompilio, Park, & Wlosinska, 2003) s.27 

6 (Sagge, o.a., 2005) s.21 

7 (Bondesson, o.a., 2001) s.36 

8 (Paul New, 2002) s.1-8 
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2. Metod 

I metodavsnittet berättar vi om varför vi valt att skriva om VBM. Vi beskriver hur vi gjort 

datainsamlingen och vilken typ av undersökning vi valt att göra. Vad vi gjort för att uppnå 

reliabilitet och validitet i uppsatsen tar vi också upp.  

2.1 Val av ämne 

I boken Modern Financial Management, som vi använt som kurslitteratur inom finansiering, 

står det i det inledande kapitlet: ”The goal of financial management is to maximize the current 

value per share of the existing stock”.
9 Detta väckte vårt intresse och vi undrade vad företag 

kan göra för att maximera sitt aktieägarvärde och hur det går till i praktiken. Vi började söka 

på maximizing shareholder value och kom då snabbt in på Value Based Management. Det 

fanns många olika artiklar och uppsatser som beskrev alla olika mått och teorier bakom VBM. 

Men det vi blev nyfikna på var hur VBM-modellerna används i praktiken vilket det inte fanns 

så mycket tidigare forskning om.  

2.2 Kvalitativ Ansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. En av anledningarna att vi valt en kvalitativ 

ansats är att VBM inte verkar vara så utbrett i Sverige och därmed blir undersökning 

småskalig varvid en kvalitativ undersökning lämpar sig bäst. Vid en tidigare kvantitativ 

undersökning med anknytning till VBM så var svarsfrekvensen mycket låg (14 av 70 

respondenter som svarade). Detta avskräckte oss från att göra en enkätundersökning samtidigt 

som en kvalitativ undersökning låter oss gå in mer på djupet och besvara frågor som ”hur” 

och ”varför”.10  

2.3 Urval 

Vår population är Svenska företag som använder sig av någon VBM-modell. Vi tänkte att det 

kunde vara intressant att ta reda på om VBM används hos svenska företag särskilt inom IT-

branschen eftersom de borde ha lite högre krav på sig nu från investerares håll med tanke på 

vad som hände när IT-bubblan sprack runt år 2000. Vi kontaktade 30 st. börsnoterade svenska 

IT-företag via e-post och frågade om de använde sig av VBM, men utan någon större 

framgång (30 tillfrågade och 7 svarade, alla negativa). Vi ändrade strategi och kontaktade 

istället Stern Stewart & Co11 kontor i London via e-post för att fråga om de kände till några 
                                                 
9 (Ross, o.a., 2008) s.12 

10 (Denscombe, 2000) s.243-244 

11 Stern Stewart & Co. – Konsultföretag som utvecklade EVA™ och MVA. 
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svenska företag som använde sig av EVA™ i dagsläget. Anledningen till att vi frågade om 

just EVA™ är att det anses vara den mest välkända modellen inom VBM. Som svar fick vi att 

de trodde att Dahl och Vasakronan fortfarande använde sig av EVA™ . Vi kontaktade de två 

företagen och det visade sig att Dahl använde sig av en variant av EVA™ medan Vasakronan 

hade slutat med det. Även fast Vasakronan hade upphört med sitt användande av EVA™ 

tyckte vi det var intressant att intervjua dem om EVA™ och om orsaker till varför de slutade 

använda EVA™ .  

2.4 Datainsamlingsmetod  

Vi kommer att använda oss av både primär och sekundär data i vårt arbete. Huvuddelen av 

arbetet är en teoretisk studie grundad på sekundär data där vi sammanställt olika teorier och 

modeller tillhörande VBM-konceptet samt tidigare forskning.  Uppsatsens primärdata består 

av två intervjuer som vi har genomfört med två företeg som använder sig av eller har använt 

sig av VBM. Vi bestämde oss för att göra en öppen riktad intervju där vi utgick från ett antal 

huvudfrågor som respondenterna fått ta del av innan intervjuerna. Utifrån svaren har vi 

fördjupat oss i det vi ville veta mer om. Vi har valt att inte använda någon diktafon eller spela 

in intervjuerna på något sätt, utan istället antecknat svaren under intervjuns gång. Detta för att 

respondenten ska känna sig avslappnad och inte som om det vore något slags förhör vilket 

skulle kunna påverka svaren på ett negativt sätt vilket skulle medföra att respondenten blev 

mer återhållsam.12   

2.5 Krav på reliabilitet  

Krav på reliabilitet innebär att undersökningen/mätningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. 

Undersökningsresultaten skall inte ha stor avvikelse från varandra vid upprepade mätningar (i 

vårt fall intervjuer). Att behålla tillförlitligheten under en intervjuundersökning är väldigt 

svårt eftersom det kan förekomma många faktorer som undersökarna inte kan påverka, t.ex. 

inställningen hos den intervjuade personen kan påverkas av plats, väder eller eventuella 

problem som direkt eller indirekt inverkar på den personen.13 

  

Intervjuerna kommer i huvudsak skilja sig åt, men för att vara jämförbara med varandra 

tänker vi ha en del gemensamma frågeområden, som sedan kan användas på andra företag för 

                                                 
12 (Denscombe, 2000) s.163 

13 Ibid. s.282 
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vidare forskning. Förutom de gemensamma frågeområden kommer vi att ställa frågor som 

berör de områden som är karakteristiska för just det enskilda företaget.      

2.6 Krav på validitet  

För att säkerställa validiteten har vi intervjuat personer som har en hög befattning och är väl 

insatta i hur VBM-modellerna används i deras företag.14 

                                                 
14 (Denscombe, 2000) s.283 
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3. Teori och tidigare forskning 

I teoriavsnittet presenterar vi VBM-konceptet, VBM-mått och olika traditionella mått. I 

avsnittet för VBM-konceptet presenterar vi det grundläggande tankesättet bakom 

värdebaserad styrning samt de nödvändiga stegen för implementering av VBM. Avsnittet 

VBM-mått innehåller ett urval av de olika mått som finns inom VBM. Avsnittet om 

traditionella mått handlar om de mått som används vid redovisningsmässig styrning. I slutet 

av kapitlet visar vi ett urval av tidigare forskning inom ämnet som vi anser vara relevant.  

3.1 VBM-konceptet 

”If our cost of capital is 12 percent, ’the CEO
15

 said’, a 12 percent rate of return on the 

capital that we have invested is not good enough. An 11 percent return destroys value, and a 

13 percent return creates value. But a 14 percent rate of return creates twice as much value 

as a 13 percent return”
16 

 

Ett företag skapar inte nödvändigtvis värde bara för att det går med vinst. Det måste också 

täcka kostnaderna för det egna kapitalet, aktieägarnas avkastningskrav. Först när intäkterna 

täcker kapitalkostnaden kan man säga att värde skapas vilket är själva grundprincipen till 

Value Based Management. Detta är inget nytt tankesätt utan bygger på ett redan välkänt mått 

kallat residualinkomst.17 

 

VBM lägger fokus på förbättring av styrning på alla nivåer i organisationen. Enligt VBM-

principer antas att styrning av företag som baseras på centralt beslutfattande inte är effektivt 

och bör därför decentraliseras. Decentralisering innebär att cheferna/ledarna, som verkar på 

olika nivåer i organisationen, skall kunna fatta egna beslut som påverkar deras ansvarsområde 

direkt. Vid beslutsfattande skall de använda sig av olika måttsystem för att besluten ska bli 

mer korrekta och anpassande till ansvarsområdet.18  

 

VBM-konceptet kräver en längre period för att slå genom ordentligt. Detta påvisades i en 

undersökning där man gjorde en jämförande analys av hur en bank kommer att prestera med 

                                                 
15 en:Chief executive officer 

16  (Koller, 1994) s.101 

17 (Bondesson, o.a., 2001) s.1 

18 (Koller, 1994) s.87 och 88 
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VBM och utan VBM. Figur 1 Prognos av Banks ROEs) presenterar prognoser för företags 

värdeutveckling vid två olika strategier. Första strategin använder sig av VBM-styrning och 

den andra har genomförts utan VBM-styrning.  Som anledning till resultatet av 

undersökningen anges att värdedrivarna visar upp sin kapacitet först efter en treårsperiod och 

därför bör man planera införandet av VBM för en period som är längre än tre år för att kunna 

se det kraftfulla resultat som VBM kan ha. 19  

 
Figur 1 Prognos av Banks ROEs

20
 

3.1.1 Värdedrivare 

Ett viktigt element i VBM är identifiering av en eller flera värdedrivare. Värdedrivare är en 

variabel i organisationen som påverkar om värde skapas eller förstörs. Det innebär att 

värdedrivare kan vara positiva eller negativa. Värdedrivarna skall vara ordnade så att 

beslutsfattande ledare lätt ska kunna identifiera de värdedrivare som har störst påverkan på 

resultatet. Värdedrivare kan skilja sig mycket åt beroende på typ av verksamheten. Som 

exempel på värdedrivare kan man nämna pris, personalkostnader, antal anställda, antal butiker 

per lager eller förhållandet mellan felaktiga beställningar till de korrekta.21  

Figur 2 Exempel på värdedrivare) visar hur man kan identifiera värdedrivare, enligt Stern 

Stewart. 

                                                 
19 (Koller, 1994) s. 93 

20 Ibid. s. 93 

21 Ibid. s.91 
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Figur 2 Exempel på värdedrivare

22
 

3.1.2 Implementering av VBM  

Man kan urskilja fem grundläggande processer vid implementering av VBM i organisation. 

 

1. Strategiutveckling 

På koncernnivå innebär strategiutveckling att försöka ta fram den optimala 

verksamheten, upptäcka eventuella effekter av synergier mellan olika avdelningar 

(eller eventuella dotterbolag) i företaget och ledningens strävande efter företagets 

maximala värde.    

På produktionsnivå innebär strategiutveckling identifiering av alternativa möjligheter, 

utvärdera de och välja den som ger det högsta värdet för företaget.  

 

2. Målsättning 

När strategiutvecklingen är gjord måste ledningen anpassa företagets/avdelningens 

prestationsmål (t.ex. antal tillverkade enheter per timme). Sätter man för låga mål 

innebär det att organisation inte presterar optimalt, sätter man målen för högt finns det 

risk att de inte nås och att anställda tappar motivation.  

 

3. Handlingsplaner och budget 

                                                 
22 (Ste08) 
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Handlingsplaner omvandlar strategier till handling för att uppnå de satta målen.  

Planerna måste identifiera nödvändiga åtgärder som måste göras i organisationen för 

att uppnå målen. 

 

4. Prestationsmätning 

Prestationsmätning sker med hjälp av olika måttal. Vilka måttal som ska användas är 

beroende av vilken nivå mätningen sker på. (se kapitel 3.2) 

 

5. Bonussystem  

Syftet med bonussystem är att ständigt stimulera anställda på olika nivåer i 

organisationen till värdeskapande handlingar.23  

3.1.3 Kapitalkostnad 

En väsentlig del inom VBM är kapitalkostnaden eller WACC (Weighted Average Capital 

Cost) som den brukar benämnas. Den består av två delar: kostnad för eget kapital och kostnad 

för lånekapital. Kostnaden för det egna kapitalet är aktieägarnas avkastningskrav och 

kostnaden för lånekapital är den kostnad för lån som företaget har från finansiella bolag, 

banker osv.. Utgångspunkten för aktieägarnas avkastningskrav är att investerare skall ha minst 

samma avkastning som erhålls från en riskfri placering (exempelvis en 10-årig 

statsobligation). Avkastningskravet varierar också beroende på företagets verksamhet och 

vilken risk det förknippas med, ju högre risk desto högre avkastningskrav. 

Kapitalkostnaden brukar räknas fram med följande ekvation (justerad lånekostnad med 

räntekostnadsavdrag): 

���������	�
�� ����� �
�

� � �
� �� �

�

� � �
� �� � 1 � ��� 24 

Formel 1 

 

Där: 

S – andel eget kapital 

B – andel lånekapital 

�� – kostnad för eget kapital (avkastningskrav) 

�� – kostnad för lånekapital (räntekostnad) 

�� – företagsskatt 

                                                 
23 (Koller, 1994) s. 96-100 

24 (Ross, o.a., 2002) s.501-506 
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3.1.4 Sammanfattande analys av VBM-konceptet 

Vi kan konstatera att implementering av VBM i en organisation är en relativt komplicerad 

process, det krävs tid och engagemang från ledningens sida. Själva beräkningarna är bara en 

del av hela processen som stödjer och kontrollerar organisationens prestation. 

Å andra sidan är alla de element som ingår i VBM-koncepten inte nya och ingår ofta i ett 

vanligt företags styrning. Till exempel utvärdering av möjligheter, placering på marknaden, 

fokusering på det som företaget är bra på ingår i den välkända SWOT-modellen.25 Det som är 

nytt är utvidgningen av styrningsverktyg som ledning tidigare har använt till styrning mot 

konkreta värden på alla nivåer i företaget och belöning av medarbetarna om de uppnår de 

värdena. För att kunna kontrollera företagets prestation som är styrd med VBM-koncept 

behöver ledningen olika mättal. Kapitalkostnad är ett centralt tal i värde styrning.  

3.2 VBM-mått 

Det finns en mängd nya mått som har tillkommit i samband med VBM. De olika måtten 

lämpar sig bäst på olika nivåer i koncernen som man kan se i Figur 3. Många av måtten är 

framtagna av konsulter, exempelvis EVA™ och MVA som är framtagna av Stern Stewart & 

Co. I följande avsnitt sammanfattar vi de olika måtten för att sedan analysera dem. 

 

 

 
26 

                                                 
25 (Kotler, o.a., 2006) s. 52-54 

26 (Arnold, 2002) s.744 

Figur 3 Ledningsnivå och VBM-mått 

Senior management 

SBU management 

Operational function 

                         Internal 

              value metrics: 

    SVA, EP, EVA™  

Discounted cash 

External value metrics: 

TSR, MVA, MBR 

Operating value 

drivers: e.g. 

Cost of output, 

customer satisfaction 
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3.2.1 Korporationsnivå (Seniormanagement) 

Den högsta ledningen kan använda sig av tre huvudsakliga verktyg för att mäta företagets 

prestation: TSR, MVA och MBR. De tre verktygen borde man inte se på som varandra 

uteslutande utan mest som kompletterande. Användning av mätningsverktygen hjälper 

ledningen att få en överblick över de svaga punkter som varje metod medför och ger slutligen 

en mer adekvat och rationell bild av företagets prestation.27  

3.2.1.1 TSR (Total shareholder return) 

Med hjälp av TSR kan aktieägarna beräkna den totala avkastningen, inkluderad utdelning och 

aktieprisförändring under en specificerad tidsperiod. Enligt marknadsteorin, återspeglar 

aktiepriset värdet på företaget. Eftersom aktiepriset inte är fast utan förändrar sig varje dag är 

också företagsvärdet under ständig förändring.  TSR visar de förändringar i företagsvärdet 

som sker under en viss tidsperiod.  

TSR kan man beräkna med hjälp av följande ekvation: 
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TSR kan anta både negativa och positiva förändringar beroende av aktievärdets utveckling. 

När summan av utdelning per aktie och aktiepriset i slutet av perioden, för vilken mäts TSR, 

är mindre än aktiepriset i början av perioden kommer TSR att ha ett negativt värde.  

Man bör jämföra det enskilda företags TSR med TSR för den bransch företaget verkar i. En 

jämförelse utfördat på så sätt tar bort eventuella marknadstrender och svängningar. När TSR 

används bör man tänka på tre aspekter:  

 

• Relationen mellan avkastning och risknivå. Till exempel kan två företag  ha TSR på 

samma nivå fast ett av företagen kan ha en betydligt högre risknivå för sina 

investeringar. Potentiella investerare bör vara medvetna om att en sådan situation kan 

uppstå och att de har kontroll över hur stor risknivån är eftersom företagsledningen 

kan godkänna högre risk i syfte att uppnå en viss vinst. 

                                                 
27 (Arnold, 2002) s.684 

28 Ibid. s.677 
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• Antagandet av effektiv aktiepris. Det kan vara svårt att bestämma och acceptera 

utgående eller/och avslutande aktiepris för beräkningen, eftersom priset kan vara starkt 

påverkat av ledningsaktivitet (både positiv som negativ) eller alldeles för stor 

optimism eller pessimism på en icke effektiv marknad.  

• TSR är beroende av den tiden för vilken beräkningen gäller. TSR för samma företag 

kan visa stora skillnader beroende på för vilken period den är beräknad. Detta på 

grund av olika händelser som kan uppstå i tiden. 29 

Användning av TSR är begränsad till börsnoterade företag. En del kritik mot TSR påpekar att 

flera parametrar som används för beräkning av TSR står utanför styrelsens kontroll (som till 

exempel aktiepris på icke effektiva marknaden). Som följd av dessa parametrar är TSR inte 

den effektivaste indikatorn för ledningens prestation30. 

3.2.1.2 Kritisk analys av TSR 

TSR är ett ganska lättmanipulerat tal. Aktiepriset är påverkat av marknaden som reagerar (om 

man antar att marknaden är effektiv) på handlingar som ledningen utför eller som avspeglar 

andra externa faktorer som har inverkan på aktiepriset. Ledningen har inte möjlighet att 

påverka externa faktorer som till exempel konjunkturssvängningar men de kan påverka 

aktiepriset genom till exempel acceptans av mer riskabla projekt med högre avkastning. 

Dessutom är ett självständigt TSR-värde meningslöst, man måste jämföra det med resultat på 

hur branschen eller hur konkurrenter har presterat under samma period för att komma till 

några slutsatser.  

 

Till exempel pris för aktie X: 

Anskaffningspris: 190,0 (2005-3-01) 

Försäljningspris: 195,0 (2005-05-25) 

Total utdelning (3 år): 20,0 (7,5 +5,5+7,0) 

 

�� �
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25,0 � 195,0 � 210,0�

195,0
� 0,051 

 

                                                 
29 (Arnold, 2002) s.679 

30 (Ameels, o.a., 2002) s.13-14 
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Alltså TSR för aktie X är ca 5,1 %. Det är svårt att avgöra om den prestationen är bra eller 

dåligt om man inte jämför den med andra resultat.  

3.2.1.3 MVA (Market value added) 

Tanken bakom MVA är att kunna visa skillnaden mellan marknadsvärdet och summan av alla 

finansiella tillgångar som företaget har redovisat från företagets grundande.  

Formel för beräkning av MVA är följande: 

 

/0� � /���
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Formel 3 

Där: 

Marknadsvärde = värdet av lånekapital och eget kapital. 

Kapital = Alla finansiella tillgångar sedan företaget grundades. 

  

MVA är ett utmärkt mätverktyg för aktieägarna eftersom det visar hur bra kontroll ledningen 

har över alla företagets resurser och hur effektiv ledningens strategi har varit under längre 

perioder.   

Absolut värde i sig har mindre betydelse för MVA än information om hur MVA förändrats 

under tiden. Genom att titta på MVA under ett visst tidsintervall kan man ta fram 

företagsvärdet filtrerat från de enskilda händelser som kan ha påverkat resultatet. 

 

Estimering av MVA innehåller flera problem som man måste beakta: 

• Beräkning av investerat kapital. Företagets balansräkning är inte anpassad till 

beräkning av investerat kapital, då krävs det justeringar i vissa poster på 

balansräkningen för att uppnå ett korrekt värde på investerat kapital. Ledningen kan 

justera kapital till exempel genom att investera mer kapital eller extrahera besparat 

kapital från beräkningen.   

• MVA visar inte när värdeskapande händelser sker. 

• Eftersom MVA inte visar tiden för värdeskapande är det svårt att veta om företaget har 

levererat tillfredställande avkastning.  

                                                 
31 (Arnold, 2002) s.679 
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• Eftersom MVA resultat är baserat på balansräkningen finns det risk för att 

kapitalvärdet kommer att visa den negativa påverkan som inflation hade på kapitalet 

under längre tidsperioder. 

• MVA missgynnar mindre företag eftersom MVA visar företagens absolutvärde. En 

jämförelse mellan ett större och ett mindre företag kommer alltid att visa att det större 

företaget presterar bättre. Det innebär att MVA, som jämförelseverktyg, endast är 

begränsat till företag av samma storlek32  

3.2.1.4 Kritisk analys av MVA 

Den största nackdelen med MVA är svårigheten med estimering av företagsvärdet. Eftersom 

företagsvärdering kräver flera justeringar i balansräkning ger det också en möjlighet för 

ledningen till manipulation vid justeringstillfället. Eftersom de justeringarna är frivilliga kan 

ledningsgruppen helt enkelt välja att justera de posterna som passar bäst för deras mål.  

Dessutom har MVA samma begränsningar som TSR i jämförelsesyfte, fast för MVA är det 

observation och jämförelseförändringar som sker i MVA-värdet under tiden.  

Själva absolutvärde på MVA har inte stor praktisk betydelse. Dessutom kan MVA för äldre 

företag med låg vinstmarginal vara lika stort som för nya och utvecklande företag med hög 

vinstmarginal. Den situationen är helt missgynnad för den senare typen av företag.  

3.2.1.5 MBR (Market to book ratio) 

MBR är det värde som representerar företagets marknadsvärde delat med investerat kapital.  

Formel för att beräkna MBR är följande: 

 

/� �
/���
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33 

Formel 4 

 

MBR visar samma problem med estimering av investerat kapital som i MVA-modellen. I 

MBR är det rekommenderat att använda marknadsvärdet för tillgångarna i beräkningen. På så 

sätt reducerar man påverkan från inflation i beräkningen.  

Vid användning av MBR måste man ta hänsyn till att varje nystartat projekt höjer värdet på 

beräknad MBR. Om MBR är applicerat på ett felaktigt sätt kan det hända att ett projekt som 

                                                 
32 (Arnold, 2002) s.679-682 

33 Ibid. s. 682 
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ska startas inte blir godkänt på grund av att MBR har för högt värde även om projektet skapar 

mervärde för aktieägarna. Intressant med MBR är att den ofta indikerar ett helt annorlunda 

resultat än MVA. De företag som ofta ligger högt i MVA-rankingen placerar sig ofta relativt 

lågt i MBR-rankingen.34  

 

3.2.1.6 Kritisk analys av MBR 

MBR ärver de flesta nackdelar som MVA och TSR har. Alltså själva MBR absolutvärde har 

inte stor betydelse . Mest intressant är förändring av MBR under tiden. Manipulation vid 

estimering av företagets värde kan uppstå.  

3.2.1.7 Korporationsnivå (senior management) sammanfattande analys  

TSR, MVA och MBR har vissa gemensamma egenskaper: 

• Alla tre uppfyller sin funktionalitet genom att jämföra resultat med andra företagen 

eller att jämföra förändring under tiden. Alltså alla tre skall man endast använda för 

jämförelsens skull. 

• Absolutvärde på något av måtten har ingen större betydelse om man inte har en 

referenspunkt. 

• Resultatet för alla tre måttal kan manipuleras.  

Alla tre måttal kan man endast använda till mätning av företags prestation . De saknar ett 

direkt beslutsfattande syfte. Utan anknytning till kapitalkostnad och till de VBM-metoder som 

befinner sig på lägre nivåer i organisationens struktur har TSR, MVA och MBR inget 

mervärdeskapande syfte.  

Användning av alla tre måtten samtidigt kan vara problematisk på grund av antalet 

beräkningar som man måste utföra. Fast endast då alla tre måtten används för att komplettera 

varandra kan man garantera en relativt neutral och rättvis värdering av företag.  

Att de kompletterar varandra grundas på att alla tre måtten använder sig av olika 

mätningsmetoder. Med hjälp av komplettering kan man upptäcka eventuell manipulering i 

syfte att höja en vis parameter.   

3.2.2 Divisionsnivå (SBU management), internal value metrics: 

Eftersom TSR, MVA och MBR används som mätverktyg till organisation i helhet är de inte 

adekvata för linjära/frontledningen. Linjära/frontledningen är istället i behov av en mätmodell 

                                                 
34 (Arnold, 2002) s.682-684 
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som är mer anpassad till enskilda projekt eller avdelningar.  Eftersom ledningen av enskilda 

SBU har kontakt med konkurrenter i mycket större grad än andra ledningar i företaget 

behöver de mycket effektivare verktyg för beslutfattande och för mätning av hur bra 

företagets prestationer förhåller sig till konkurrenternas prestationer.35 

SBU har bland annat tillgång till följande mätmodeller: EVA™ , SVA, EP, DFC. (Figur 3 

Ledningsnivå och VBM-mått) 

3.2.2.1 SVA (Shareholder value added) 

SVA är ett system utvecklat av L.E.K. Consulting36. När man räknar fram SVA utgår man 

från nettoomsättningen. SVA baseras på sju värdeskapande faktorer som hjälper vid 

estimering av korrekta SVA värden se Figur 4 SVA:s sju värdeskapande faktorer).  

SVA värde är det: 
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Formel 5 

 

Företagsvärdet är summan av: nuvärdet av operativt kassaflöde i början av tidsperioden, 

nuvärdet av operativt kassaflöde i slutet av tidsperioden och nuvärdet av värdepapperen 

(aktier) och andra typer av icke operativa investeringar.  

Man kan också räkna ut företagsvärdet med hjälp av SVA då beräkningsstrukturen antar 

följande from: 
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Där skulder är det marknadsvärde av alla skulder.  

 

 

 

                                                 
35 (Arnold, 2002) s.696 

36 (LEK08) 

37 (Arnold, 2002) s.713-720 

38 Ibid. s.713-720 
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För att estimera framtida fritt kassaflöde antar SVA konstant tillväxt i försäljning, 

operationellt vinstmarginal från försäljning samt skattenivå antas också som konstant.  

Justerat kapital och arbetskapital är relaterade till försäljningsnivån. SVA är användbart på 

både korporationsnivå och operativnivå. 

SVA har flera fördelar: 

• Applicering är enkel och lätt att genomföra 

• Är användbar för värdering av hela företaget  

• Jämnar aktievärdering med diskonterat kassaflöde  

• Ledningen kan enkelt identifiera värdedrivarna  

• SVA:s faktorer kan används som jämförelse mot konkurrenter 

SVA har också en del nackdelar: 

• Konstant tillväxt saknar förhållande till verkligheten  

• Ledningen kan missa vissa investeringsmöjligheter om projektet pågår en längre tid än 

SVA är beräknat för i syfte att gynna projekt som pågår under kortare tid.  

1. Sales growth rate 

2. Operating profit margin 

3. Tax rate 

4. Fixed capital investment 

5. Working capital investment 

6. The planning horizon (forecast period) 

7. The required rate of return 

Figur 4 SVA:s sju värdeskapande faktorer 
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• Datatillgänglighet – kan vara kostsamt att installera system i de företag där 

kalkylsystem inte tillåts att få data som behövs för SVA. Det kan leda till att ett 

parallellt kalkylsystem används i företaget för användning med SVA39 

3.2.2.2 Kritisk analys av SVA 

SVA är ett flexibelt VBM-mått som kan användas både på divisionsnivå och på 

korporationsnivå. Det baseras huvudsakligen på uppskattning av företagets framtida 

kassaflöde. SVA:s faktorer som listas i Figur 3 Ledningsnivå och VBM-mått) kan vara 

användbara i jämförande syfte mot konkurrenterna på marknaden.  SVA-måttet är ganska lätt 

att implementera i en organisations struktur dock kan det uppstå flera problem med 

identifiering av korrekta data från företagets kalkylsystem särskilt för investerat och 

”arbetande” kapital. SVA har en ganska stor svaghet i form av konstant tillväxt som man 

antar i hela modellen och som nästan inte alls har någon relation till verkligheten. Det kan 

kraftigt påverka beräkning av SVA för längre tidsperioden (till exempel för 10 år).  

3.2.2.3 Discounted cash flow (DCF) 

Företagsvärdering baseras på antagande om företagets tillväxt. Det innebär att en del av 

vinsten som företaget genererade måste investeras i verksamheten för att säkerställa företagets 

tillväxt. Bara en del av vinsten är tillgänglig för aktieägarna. Beräkning av kassaflöde kan ske 

i syfte att värdera hela företaget eller i syfte att värdera aktievärdet. De två antaganden skiljer 

sig åt. Vid värdering av kassaflödesberäkningen för hela företaget utgår beräkningen från 

rörelseresultat efter skatt.  Vid värdering av aktievärdet utgår man från nettoresultatet. DCF 

innebär beräkning av framtida kassaflöde till nutidsvärde. Värdet av kassaflödet måste vara 

beräknat till dagens värde för att bestämma företag eller projekts värde i helhet. För att kunna 

estimera framtida kassaflöde behövs tillräckligt mycket historisk data. Historisk data är ett 

viktigt element för att kunna förutsäga alla tekniska och ekonomiska aspekter som kommer att 

påverka framtida kassaflöde. Naturligtvis innehåller alla framtida antaganden en viss 

osäkerhet som i sin tur medför kravet på riskpremie. Man strävar efter att minska osäkerheten 

genom att leverera tillräckligt mycket med data som kan ha betydelse för framtiden och som 

hjälper med antaganden.    

Användning av diskonterat kassaflöde för beslutfattande vid investering är mycket etablerat 

på marknaden.  För att kunna beräkna diskonterat kassaflöde måste tiden för vilken 

beräkningen gäller och riskpremie (investerarnas förväntade avkastning) vara bestämd.40 

                                                 
39 (Arnold, 2002) 713-720 
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3.2.2.4 Kritisk analys av DCF 

Styrning med DCF baseras mest på antaganden om framtida tillväxt vilka i sin tur baseras på 

historiska data. Därför kan själva konceptet innehålla stor risk för avvikelse mellan det som 

man beräknar i nutiden och det som företaget eller projekt uppnår i framtiden. Ju mindre 

historisk data man har för att genomföra analysen desto större framtida avvikelser. DCF har 

dessutom liknande nackdel till detta som SVA har, nämligen om något investeringsprojekt 

inte skulle passa in i planerad tidshorisont för DCF.   

3.2.2.5 EP (Economic profit) 

För att kunna beräkna EP används information från företagets kalkyl och rapporteringssystem 

som lägger mer fokus på vinst än på kassaflöde. Användning av befintligt system kan 

förenkla insamling av data och själva beräkningsproceduren. 

 

Economic profit visar kassainkomst som är genererad av verksamheten under en period efter 

avdrag av alla operationella kostnader och kostnad av investerat eget kapital.  

 

EP (med samma resultat) kan beräknas på två olika sätt: 

 

• Med hjälp av en prestationsmodell. EP är skapat av skillnaden mellan avkastning 

genererad av investeringskapital och kapitalkostnaden(WACC) multiplicerad med 

investeringsstorlek. 
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•  Vinst minskat med kapitalkostnadsmodell. EP är skapat av verksamhetsintäkter före 

räntekostnader och efter skatt subtraherat med investerat kapital, multiplicerat med 

WACC. 

 

                                                                                                                                                         
40 (Christopher R. Lattanzi, 2008) s.1-13 

41 (Arnold, 2002) s. 720 
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Fördel med EP: 

• Economic profit kan användas med strategiska objekt som returnerar intäkter under 

flera år. Den är lämplig som kontrollverktyg över intäktsutveckling från enskilda 

produkten eller kunden.   

Nackdelar med EP: 

• Balanskalkylen återspeglar inte investerat kapital. Balanskalkylen förminskar ofta 

(bland annat på grund av inflation) storleken av investerat kapital under tiden och det 

höjer i sin tur EPs värde. Man kan undvika det problemet genom att justera tillgångar 

till marknadsvärdet, det komplicerar dock användning av EP.  

• Kan uppstå manipulation med posterna på balanskalkylen i syfte för att förändra EP 

värde. Kundfodringar och/eller investeringar innebär en viss risk, ett beslut om ett lån 

till kund eller en misslyckad investering kan påverka EP. Vid fattande av beslut kan 

det förekomma orättvis och missgivande handling.  

• Högt ekonomisk profit med negativ NPV (Netto Present Value). När företag går över 

till EP styrning kan det uppstå situationer där ledningen accepterar ett projekt med ett 

högt EP under en kort tid fast under hela projektets livslängd kan projektet visa 

negativ NPV. 

• Problem med tilldelning av extra tillgång, kapitalkostnaden för verksamhetsenheter, 

produkter osv.. För att beräkna ett korrekt EP-värde borde varje beräkning utföras för 

varje verksamhetsenhet. Men många tillgångar och egenkapitalandelar är uppdelade 

över flera verksamhetsenheter vilket innebär problem vid tilldelning. Vilken tillgång 

eller kapital skall man använda vid beräkning av EP för en särskild avdelning?43 

                                                 
42 (Arnold, 2002) s. 720 

43 Ibid. s.720-723 
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3.2.2.6 Kritisk analys av EP 

EP har stora fördelar jämfört med SVA. För att beräkna EP använder man det kalkylsystem 

som befinner sig i företagen utan att införa några justeringar. Det underlättar införing och 

användning av värde styrning med hjälp av EP.  

Den enkelheten innebär å andra sidan en stor möjlighet för felaktiga beräkningar och 

möjligheter för manipulation. Därför bör användning av EP ske med stor uppmärksamhet på 

alla de nackdelar som listades för modellen. Själva Ep skiljer sig inte mycket från äldre 

system som var populära i början av förra århundradet då man använde självkostnadskalkyler.  

3.2.2.7 EVA™  (Economic value added) 

EVA™ är den mest kända VBM-modellen.  Den grundläggande principen för EVA™  är att 

företagets finansiella operationer skall returnera en avkastning som är minst lika stor som 

kapitalkostnaden (WACC). Om företagets investeringar returnerar en avkastning som är 

mindre än kapitalkostnaden, innebär det att företaget inte skapar någon vinst.  EVA™ baseras 

på vanliga ekonomiska kalkyler som till exempel räntebärande lån, nettooperationell inkomst 

osv. Det som är nytt i EVA™ -modellen är kapitalkostnad. 

Om man jämför EVA™  med en kalkylmodell som baseras på diskonterat kassaflöde (DFC) 

eller nuvärde av företaget (NPV) då kommer man fram till exakt samma matematiska resultat. 

Det som skiljer EVA™  från de tidigare modellerna är anpassning till prestationsmätning.  
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Själva idén för hur man beräknar EVA™ är inte ny. EVA™ är en form av EP-modell som är 

justerad i syfte att undvika alla de negativa effekter som EP innehåller. Fast den anpassningen 

kan kräva, enligt Stern Stewart, upp till 164 justeringar för att EVA™ skall fungera korrekt.  

En del av justeringarna kan vara svåra att genomföra, som till exempel under vilken period 

                                                 
44 (Arnold, 2002) s. 723 

45 Ibid. s. 723 
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man ska amortera tillgångar, skall man planera händelseförlopp för fem, tio eller femton år 

osv..  

Stern Stewart inför MVA (Market Value Added) för att beskriva situation där EVA™ (eller 

summa av varje enskild EVA™ s för alla projekts) värde skiljer sig från den traditionella 

revisorsmässiga kontrollmodellen. 46 

 
Figur 5 Företagets marknadsvärde är beroende av framtida EVA™ 

47
 

EVA™ utvecklades för att förbättra den traditionella redovisningsmässiga 

prestationsmätningen genom att mäta skapandet av mervärde i företaget. EVA™ baseras på 

två viktiga principer. Den första är att företagets huvudmål skall vara maximering av 

aktieägarnas värde. Den andra principen är att mervärde är definierat som operationsvinst 

efter skatt minskad med företagets kapitalkostnad.48  

3.2.2.8 Kritisk analys av EVA™ 

Införande av EVA™ i företaget är väldigt komplicerat, det krävs upptill 164 justeringar i 

företagets kalkyl för att estimera det optimala och riktiga värdet på EVA™. Eftersom antalet 

justeringar är många bör ledningen använda sig av ett externt konsultbolag vid införandet av 

EVA™ för att säkerställa korrekt funktionalitet. Huvudfrågan i denna situation är alla de 164 

justeringar nödvändiga för att beräkna korrekt värde på EVA™. Ju mer justeringar man utför 

desto sämre beslutsfattande man har på grund av all komplexitet och tidskonsumtion de 

justeringarna kräver.  
                                                 
46 (Mäkeläinen, 2009) s.23-24 

47 Ibid. s.6 

48 (Arnold, 2002) s.724 
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Dessutom skall man påpeka att EVA™ som koncept inte är något nytt. Man kan jämföra och 

jämnställa EVA™ med EP, fast med implementerade justeringar för att korrigera de flesta av 

EP:s stora nackdelar.    

3.2.2.9 Divisionsnivå (SBU management) sammanfattande analys 

VBM-mått på divisionsnivå är relativt lätt att använda. Bortsett från EVA™ kräver de inte 

stor anpassning eller förändringar i företagens finansiella struktur för att kunna användas. 

Endast EVA™ kräver ganska många justeringar för att nå det mest optimala värdet på 

företaget, däremot är det viktigt att påpeka att alla de justeringarna inte är nödvändiga. Man 

kan applicera EVA™ i företaget utan att justera finansiella poster. Detta kan dock medföra att 

värdering av företag eller projekt inte blir optimal.  

Det som är karakteristiskt för alla VBM-mått på divisionsnivå är att kapitalkostnad (WACC) 

är central för samtliga. Även om alla mått skiljer sig åt är WACC inkluderad i beräkning och 

sätter en slags finansiell gräns i företaget. De projekt som inte överstiger kapitalkostnad bör 

förkastas av ledningen eftersom de är destruktiva för företagsvärdet.  

Man kan fördela VBM på divisionsnivå för de som är baserade på framtida kassaflöde(SVA, 

DCF) och på de som använder sig av avkastning från investerat kapital (EVA™, EP). 

3.3 Traditionella mått 

Traditionella mått baseras på traditionella redovisningssystem. Till dessa mått kan man räkna 

företags bokslut, beräkning av framtida kassaflöde och ett flertal nyckeltal som baseras på 

företags finansiella förmåga.  

De flesta traditionella mått bygger på beräkning av olika nyckeltal. Dessa nyckeltal visar 

relationer mellan olika delar av företags finansiella information. Eftersom dessa relationer är 

dividerade värden elimineras påverkan av företagens storlek, antalet nyckeltal är många och 

analytiker kan använda ett eller flera av dem beroende på vad de själva föredrar eller på grund 

av praxis i företaget de jobbar åt. De mest använda nyckeltalen är till exempel: vinstmarginal, 

ROA, ROE, EPS och P/E.49  

Vinstmarginal: visar förhållandet mellan vinst och omsättning. Den viktigaste 

vinstmarginalen är nettovinstmarginalen som visar företagets effektivitet i förhållande till det 

avkastningskrav som aktieägarna har.  

                                                 
49 (Bondesson, o.a., 2001) s.14-18 
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ROA (Return on assets): mäter vinst för investerat kapital i förhållande till tillgångar. Den 

mest vanlig definitionen är: 
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Företag kan förbättra ROA genom att förbättra vinstmarginal eller/och genom att höja 

omsättning på tillgångar. Eftersom vinstmarginal och omsättning kan hänga ihop är det viktigt 

att analysera närmare eventuella förändringar på en av dem. Till exempel när en grossist 

sänker priset på varor (minskar vinstmarginal) bör antalet sålda varor stiga (omsättningen på 

tillgångar stiger) för att behålla ROA på samma nivå. 52 

 

ROE (Return on Equity): mäter avkastning på eget kapital under året.  
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Enligt Whitehurst54  borde man nämna de två översta nyckeltal som: return on book assets för 

ROA och för ROE - return on book equity och även return on net worth.   

Man bör ta hänsyn till att de två nyckeltalen ofta används för att mäta prestation under en viss 

tidsperiod, som i de flesta fall är ett år. Eftersom ingående och utgående värde för tillgångar 

                                                 
50 (Ross, o.a., 2002) s.36 

51 (Whitehurst, 2003) s. 70 

52 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2002) s.37 

53 (Ross, o.a., 2002) s.37 

54 (Whitehurst, 2003) s.70-71 
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eller eget kapital kan variera använder man ett genomsnittligt värde och det slutliga värdet på 

nyckeltalen kan då visa märkbara avvikelser från det värde som mäts för ett tillfälle.  

 

EPS (Earnings per share): Vinst per aktie från den initiala investeringen. EPS inkluderar 

aktieprisförändring och eventuella utbetalda dividender.  EPS används vidare i beräkning av 

P/E talet.  
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P/E (Price-earnings ratio): Visar förhållandet mellan priset som man betalar per aktie till den 

vinst man har eller förväntar sig ha. Ju lägre P/E tal desto mer lönsam kan den eventuella 

investeringen förväntas bli. Det är ett bra nyckeltal för jämförelse av bolag i samma bransch 

under samma period.  
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P/E-talet avspeglar inte bara dagens förhållande mellan aktiepris och vinst utan även det 

framtida värdet som investerarna förväntar sig ha på företaget. Då kan man säga att P/E-talet 

används som ett mått för företagets framtida möjligheter, investeringsperspektiv och som 

följer efter högre framtida värde på aktien. Ju längre period i framtiden man använder för 

beräkningen desto mindre noggrannhet och högre risk. Ett företag som verkar ha bättre 

investeringsmöjligheter kan i framtiden ha högre P/E-tal än företag med sämre möjligheter, 

trots att både företagen rapporterar samma ursprungliga P/E värde. Det kan ske på grund av 

att man kan beräkna och inkludera NPV på de framtida möjligheterna till P/E-talet.  
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55 (Whitehurst, 2003) sdia 71 

56 Ibid. s.71-72 

57 (Ross, o.a., 2002) s.120-123 
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Där NPVGO (Net Present Value of Growth Oportunity) är nuvärde på framtida 

tillväxtmöjligheter. En tillväxtmodell som används för beräkning av P/E-tal vid kontinuerlig 

investering. 

 Nackdelen med P/E-tal är att de kan vara missvisande eftersom företaget med de bättre 

möjligheterna inte alls behöver utnyttja de möjligheterna och levererar slutligen inte den 

förväntade vinsten.58  

3.3.1 Kritisk analys av traditionella mått 

Traditionella mått visar vinst (eller eventuell förlust) men det saknas något förhållande till 

kapitalkostnad. Och det kan leda till en sådan situation att även om företag går med vinst, 

enligt de traditionella mått som till exempel ROE eller P/E, ändå minskar företagets värde 

eftersom vinsten inte kompenserar kostnad på företagets totala kapital.  

Traditionella mått är ganska användbara för enkla beräkningar under dagliga arbetsrutiner på 

grund av att då behöver man inte ta hänsyn till mer komplicerade beräkningar som framtida 

kassaflöde eller kapitalstruktur. Ett bra exempel är vinstmarginal som dagligen används i till 

exempel detaljhandel. 

Vissa traditionella mått kan man använda även för beräkning av värdeutvecklingen under till 

exempel ett år där mätning sker i början och i slutet av redovisningsåret. Ett annat exempel är 

P/E tal som man kan använda för beräkning av framtida värde på företaget eller enskilda 

projekt.   

3.4 Tidigare forskning 

Här presenterar vi tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår uppsats. 

3.4.1 Aktieägarvärde i fokus – Svenska bolags uppfattningar om värdebaserd 

styrning 

Magisteruppsats skriven av Åsa Högberg, Victoria Johansson och Mia Nordblom våren 2006. 

Undersökningens respondenter, VD:ar eller liknande befattning från sju stycken Svenska 

börsbolag, instämde med majoriteten av VBM:s riktlinjer men flera av dem ville inte använda 

konceptet i sin verksamhet. Modellen ansågs inte vara praktiskt applicerbar. Med det menas 

som exempel att EVA modellen är komplicerad och svår att kommunicera och därmed ej 

lämplig att använda i hela organisationen. I syfte att skapa aktieägarvärde föredras enkla och 

kommunicerbara mått för att skapa enlighet kring målen. Respondenterna höll med om att 

                                                 
58 (Ross, o.a., 2002) s.116-117 
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VBM:s riktlinjer stämde överens med ett aktieägarorienterat synsätt, men det är inte enda 

sättet att skapa aktieägarvärde. Ett bolag använde t.ex. ROE i kombination med 

kapitalkostnad och kapital.59  

3.4.2 Value Based Management – sökandet efter värde  

Sagge & Petterson har i sin studie intervjuat fem företag som använder sig av VBM-modeller 

i sin organisation, SEB, SCA, Skanska, Vasakronan och Vattenfall. I slutsatserna konstaterar 

författarna att användningsområdena för VBM är många. Företagen använder modellerna till 

att utvärdera investeringar, förvärv och befintlig verksamhet men också för att mäta resultat 

som den ligger som grund för bonussystem. I undersökningen så delar författarna in 

modellerna i redovisningsmodeller baserat på redovisat resultat och kassaflödesmodeller 

baserade på diskonterat kassaflöde. I slutsatserna såg de att redovisningsmodellerna hade en 

kortsiktig fokusering medan kassaflödesmodellerna hade en långsiktig fokusering. 

Exempelvis kan modeller baserade på redovisning undanhålla investeringar för att få upp 

resultatet och därmed värdet kortsiktigt. 60 

3.4.3 Why Value Based Management Goes Wrong 

I artikeln ”Why Value-Based Management goes wrong” utreder författarna, Paul New, Matt 

Davies och Simon Court, varför många företag misslyckas med användandet av VBM. De 

börjar sin artikel med att ange orsaker till varför företag börjar med VBM och hur 

implementeringen brukar gå till.61 

 

Anledningen till att ett företag börjar med VBM härstammar oftast från någon av dessa tre 

situationer: 

1. Stora aktieägare i företaget anser att företaget underpresterar och gör detta klart för 

ledningen. 

2. Det kommer in en ny investerare som köper upp en betydande del av företaget och 

tydliggör för ledningen att från och med nu krävs det bättre prestationer. 

3. En ny ledningsgrupp tillsätts och har som mål att bättra på prestandan.  

 

                                                 
59 (Högberg, o.a., 2006) s.29-32 

60 (Sagge, o.a., 2005) s.20-21 

61 (Paul New, 2002) s. 1-2 
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I alla dessa situationer är målet detsamma: att skärpa till den ekonomiska prestandan genom 

att fokusera på aktieägarnas intressen och forma företagets processer och aktiviteter runt detta.  

De flesta VBM implementeringsprogram brukar gå till på liknande sätt och innehålla någon 

eller några av dessa punkter: 

• Företaget tar hjälp av konsulter för implementeringen. 

• Ett nytt VBM-mått väljs, mer ofta än sällan det som konsultfirman förespråkar. 

• Konsulten gör upp modeller över dåtidens och framtidens värdeskapande och förutspår 

potentiellt framtida värdeskapande. 

• Ledare på operationell nivå får gå utbildningar för att bli mer finansiellt medvetna och 

förstå VBM-konceptet. 

• Olika affärsenheter får tävla om resurser och kapital genom strategiska planer för hur de 

ska skapa värde. 

• Endast värdeskapande planer och investeringar säkrar finansiering. 

• Det nya VBM-måttet används till att sätta upp mål och till att mäta resultat för 

verksamheten. 

• Bonusprogram tas fram för att motivera och belöna ledare att jobba mot de nya VBM-

målen.  

 

Stor tonvikt läggs vanligtvis på två aspekter, kritiska för VBMs framgång: valet av VBM-mått 

och utformandet av bonusprogrammet i förhållande till de nya målen som tagits fram.62    

3.4.4 Varför misslyckas VBM? 

Då VBM har underpresterat beror det oftast på sättet företaget har implementerat VBM och 

att företaget har underskattat utmaningen det innebär. Författarna tar upp en del vanliga 

orsaker till vad som kan gå fel vid implementering av VBM.  

Felaktig definition av VBM: I de värsta fall har företaget bara ett ”finansiellt” perspektiv till 

VBM, ett mått som används till att mäta resultatet och inget mer. Attityden bland 

medarbetarna blir ofta då att ”värdeskapande har inget med mig att göra”, väldigt lite görs då 

för att öka värdeskapandet. VBM-måttet är oftast kärnan inom VBM, men det är ingen 

ersättning för styrningen mot värdeskapande inom företaget. 

Samma lösning för alla: Konsultföretagen som vanligtvis anlitas för att implementera VBM 

använder ofta samma lösning och VBM-modell på alla sina kunder oavsett hur den unika 

                                                 
62  (Paul New, 2002) s. 2 
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marknaden ser ut, konkurrenter, investerare och andra omständigheter. Skillnaden mellan de 

olika konsulternas lösningar är oftast små och kännetecknas mer av deras likheter än 

skillnader. 

Sökandet efter perfektion: VBM konstaterar att traditionella mått som, rörelseresultat och 

vinst per aktie, inte är tillräckliga riktlinjer för att skapa aktieägarvärde. Som följd av detta 

kom det en mängd olika VBM-mått som total shareholder returns (TSR), total business 

returns (TBR), cash flow return on investment (CFROI®), economic profit (EP), economic 

value added (EVA), market value added (MVA) och många andra. Måtten kan vara till stor 

hjälp men man får inte glömma att värdeskapande beror på framtida diskonterat kassaflöde 

och att överträffa aktieägarnas förväntningar. I den krassa verkligheten finns det inget perfekt 

finansiellt mått som kan fånga upp allt och på ett pålitligt sätt mäta värdeskapande. Det 

hindrar dock inte konsulter från att försöka finna just det.  

Underskattning av den inlärning som krävs: Många VBM-utbildningar inom företagen är 

ofta otillräckliga och typiskt för dem är att de fokuserar på en endimensionell finansiell 

medvetenhet. Det som sällan tas hänsyn till är detta: 

• En förståelse för behovet av att bättra på resultatet och skapa aktieägarvärde. 

• En vilja att lämna gamla fotspår och ta in det nya konceptet. 

• Ett engagemang i att ändra sina arbetsrutiner och beteende till vad som går i riktlinje med 

att skapa aktieägarvärde. 

• Vetskapen om vad som ska göras annorlunda och förtroendet att våga göra det sen.  

 

Det finns inga ”snabblösningar” för införandet av VBM utan det tar det tid att få med sina 

medarbetare på de nya tankegångarna.  

 

Kortsiktigt tänkande vid mätning: Alla VBM-lösningar sätter stor tilltro i det välkända 

mottot ”du får vad du mäter”. När ett nytt resultatsmått börjar användas fokuserar sig 

ledningen oundvikligen på att förbättra det resultat som mäts av det nya måttet. Framförallt 

sker detta då ett bonussystem är kopplat till måttet. Emellertid är det ett misstag att anta att 

alla förbättringar som görs för det nya måttet stämmer överrens med vad som är 

värdeskapande. Författarna visar ett bra exempel på detta, en amerikansk studie gjord av 

James Wallace 1997. Där jämförde Wallace avkastningen till aktieägarna för 40 företag som 

använder EVA med 40 jämbördiga företag som inte använder EVA. Studien visade att EVA 
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användande företagen visade ett bättre EVA-resultat, men de misslyckades med att ge en 

bättre avkastning till aktieägarna än de företag som inte använde EVA.63  

3.4.5 Slutet för VBM? 

Även fast VBM:s meriter har varit allt annat än spektakulära vill inte författarna dra slutsatsen 

att VBM har misslyckats. Många av de ledande värdeskapande företagen i världen använder 

sig av VBM. Hur mycket som är VBM:s förtjänst och hur mycket som är tack vare en bra 

ledning är dock svårt att avgöra. VBM har på ett bra sätt gjort företagen mer medvetna om att 

kapital kostar. Det har också hjälpt företag att fatta bättre beslut om vad de ska investera i och 

om resursfördelningar. Men det kanske viktigaste genomslaget med VBM är att det har 

minskat förekomsten och frekvensen av de oavsiktliga men ändå värdeförstörande besluten på 

alla nivåer i företagen.64     

  

                                                 
63 (Paul New, 2002) s. 3-5 

64  Ibid. s. 6 
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4 Empiri 

Empirikapitlet består av de två intervjuer vi gjort med Vasakronan och Dahl. Först 

presenterar vi lite korta bakgrundsfakta till de två företagen. Sedan genomgång av centrala 

frågeområden som vi hade under intervjuerna. Avslutningsvis sammanfattningar av de båda 

intervjuerna.  

4.1 Bakgrundsfakta för Dahl och Vasakronan 

4.1.1 Dahl 

Dahl skriver på sin webbsida att de är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark & 

VA, Industri och Fastighetsförnödenheter. De har ett sextiotal butiker i Sverige som kallas 

”DahlCenter”. Dahl strävar efter att kunder, leverantörer och andra intressenter upplever att 

deras företag står för: Tillgänglighet, Tillförlitlighet och Kompetens. Dahl Sverige har en 

omsättning som uppgår till ca 5 Mdkr och antalet anställda är drygt 1000 personer.65  

Den intervjuade hos Dahl är Monika Frosteman. Monika är utbildad civilekonom och har 

jobbat hos Dahl sedan 2001, nuvarande position är ekonomichef.  

4.1.2 Vasakronan 

Vasakronan är ett fastighetsbolag som är inriktade på kontorsfastigheter för företag. De har en 

decentraliserad organisation som består av 3 regioner, Stockholm (Uppsala), Göteborg, 

Öresund (Malmö, Lund). Inom varje region finns det flera marknadsområden som består av 8-

15 fastigheter var. På marknadsområdena jobbar man direkt mot kund.  

Den intervjuade hos Vasakronan är Barbro Brännemo. Barbro är utbildad som civilingenjör 

inom lantmäteri och har jobbat som Controller på koncernkontoret hos Vasakronan sedan 

1993.  

4.2 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Intervjun med Dahl genomfördes 6 maj 2008 klockan nio och intervjun med Vasakronan 

genomfördes 16 maj 2008 klockan elva. Intervjuerna var öppen riktade och vi ställde inte 

frågorna i någon speciell ordning utan de kom in där vi tyckte det passade beroende på hur 

respondenten svarade. Vi ville att den intervjuade skulle få prata så fritt som möjligt för att på 

så sätt kunna få fram information som man annars kanske inte hade tänkt på att fråga om. 

Frågorna fungerade som en grund för vår intervju och nedan följer motiveringar till val av 

frågeområden.  
                                                 
65 http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/Dahl/Om+dahl.se hämtat 2008-06-02 
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4.2.1 Centrala frågeområden för intervjuerna 

Hur implementering av EVA™ gick till: Eftersom själva implementeringen av VBM-

konceptet är en svår process och ofta avgörande för hur pass framgångsrikt VBM blir för 

företaget ställde vi många frågor runt hur implementeringen gick till. Om de använde 

konsulter till hjälp och om det skedde någon utbildning av personal och hur den gick till i 

sådana fall, vidare var vi intresserade av om de stötte på några problem vid implementeringen. 

Hur EVA™ används i företaget: För att få en decentraliserad organisation bör man använda 

VBM-mått som stöd för beslutsfattande på alla nivåer. Helst olika mått beroende på nivå. 

Vi var intresserade av om de lade olika stort fokus på de finansiella aspekterna eller på själva 

styrningen, att få sina medarbetare med sig i de nya tankegångarna. Ytterligare ville vi gärna 

ta del av exempel på hur de använde VBM-modeller i praktiken. Vad som var företagets 

värdedrivare var också en central fråga, att identifiera rätt värdedrivare och se hur de påverkar 

varandra är en av de viktigaste bitarna inom VBM.  

Varför sluta med EVA™: Frågor kring varför man slutar med EVA™ berörde endast 

Vasakronan. Vi var intresserade av om de hade funnit en bättre modell eller om EVA™ inte 

levde upp till de förväntningar som de hade.     

4.3 Sammanfattning av intervju, Vasakronan 

Vasakronan började använda EVA™-modellen 1998. En förstudie gjordes där man gick 

igenom och utvärderade olika modeller varpå man tyckte att EVA™ passade bäst för 

Vasakronan. Man ansåg att det var en bra modell för styrning som på ett bra sätt, för alla 

anställda, kunde tydliggöra målet för företaget. Innan EVA™ infördes använde sig 

Vasakronan av traditionell resultatbaserad styrning. 

 

Vasakronan hade konsulthjälp vid införandet av EVA™ . Först i form av hjälp med utbildning 

av ledare och sedan fungerade som support. Information om EVA™ till samtliga anställda 

skedde via broschyrer. EVA™ användes på alla nivåer i företaget och modellen var kopplad 

till ett bonussystem (alla förutom VD fick bonus), vilket fick de anställda intresserade. Det 

blev en ”win-win” situation, både mer pengar för ägarna och mer pengar för de anställda.  

 

Mottagandet blev positivt men man tyckte det var lite krångligt att uppskatta 

värdeförändringarna i fastigheter och de mättes bara en gång om året (vilket var för sällan). 

Just de värdena slog mycket i EVA™-resultatet jämfört med kostnaderna. Det var ”mjuka 

siffror” eller ”funny money”, men EVA™-modellen ökade förståelsen för att detta var en 
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realitet. Vidare tydliggjorde EVA™ att eget kapital kostar, vilket inte var självklart för alla 

anställda tidigare.  

 

Vid frågan om vilka värdedrivare som identifierats i Vasakronan svarade respondenten att 

värdeförändringarna i fastigheterna givetvis var en stor värdedrivare. De största faktorerna 

som påverkar värdeförändringar i fastigheterna är konjunktursvängningar, ränteläget, 

dollarkurs m.m.. Detta är externa faktorer som Vasakronan inte kan påverka utan Vasakronan 

koncentrerade sig istället på mindre men ändå viktiga faktorer men som de kunde påverka. 

Till dessa faktorer räknas avtal, nöjda kunder, skick på fastigheten, läge, fastigheter som ger 

bra kassaflöden m.m. (se figur 6).   
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EVA™-modellen användes både som mått och som hjälp vid beslutsfattande då den var 

integrerad med investeringskalkyler och en del av budgetarbetet. Då fastigheter har negativa 

EVA™-värden, där kapital förstörs, analyseras först problemet. En åtgärd för att få positivt 

värde kan vara att modernisera fastigheten eller så anser man att fastigheten kanske inte 

lämpar sig för kontor varpå den säljs för omvandling till bostäder.  
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Figur 6 Värdedrivare hos Vasakronan 
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Beräkning av EVA™ för en fastighet 

”Exempel: Kvarteret södra Kasen 1, år 1998 

För 1998 uppgick driftkostnaderna till 5 780 Tkr och investeringskostnaderna till 1 296 Tkr. 

Hyresintäkter och övriga intäkter uppgick till 23 279 Tkr. Skatten är 28% och fastighens 

marknadsvärde ökade med 5 000 Tkr. Kapitalavgiften uppgick till 9 133 Tkr och 

genomsnittligt kapital till 130 179 Tkr.”
67

 

 

 

TSEK 

 + 23 279 Hyresintäkter & Övriga intäkter 

- 5 780 Drift & Underhåll 

= 17 499 Driftnetto 

- 5 000 Marknadsvärde förändring 

- 1 296 Investeringar 

= 21 203 Resultat efter marknadsvärdeförändring 

- 5 937 Skatt 28% på Resultat efter marknadsvärdeförändring 

= 15 266 Förvaltningsresultat 

- 9 133 Kapitalavgift (7% på genomsnittigt kapital) 

= 6 133 EVA 
Tabell 1 Beräkning av EVA - Vasakronan

68
 

Avskaffandet av EVA™-modellen skedde i samband med övergången till de nya 

redovisningsreglerna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Enligt IFRS måste 

företag visa verkligt värde (marknadsvärdet) för fastigheter i resultat- och balansräkningen. 

Detta var något som Vasakronan tidigare fick fram genom att använda EVA™-modellen och 

som man visade i sin årsredovisning. Men i och med IFRS syntes nu verkliga värdet i 

resultaträkningen och balansräkningen vilket gjorde ett EVA™-mått överflödigt. Vasakronan 

började också räkna fram marknadsvärdet för fastigheterna oftare, dels med oberoende 

externa värderare två gånger per år och dels med interna värderare två gånger om året. 

Dessutom är det bra att byta ramverk då och då för att hålla det levande. Efter avskaffandet av 

EVA™ har Vasakronan en ny bonusmodell som tar in fler parametrar: 

• Kundnöjdhet, jämförs med föregående år. En undersökning bland kunderna med 

samma frågor varje år. Kundnöjdheten måste hela tiden bli bättre för att det ska ge 

bonus. 

• Uthyrning, sätts mål beroende på hur marknaden ser ut. 

                                                 
67 (Vasakronan) s. 4 

68 Ibid. s. 5 
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• Resultat, flerårsplan. Långsiktiga och hållbara resultat. 

Vi frågade om Vasakronan ansåg sig fortfarande använda värdebaserad styrning och fick 

svaret ja, men inte med någon specifik VBM-modell utan mer med en egen förfinad variant 

som baseras på IFRS.  

4.4 Sammanfattning av intervju, Dahl 

Dahl började använda sig av en EVA™ -modell i samband med att de blev utköpta från 

börsen av Ratos69 och EQT70. Den modell de använder idag är en förenklad EVA™ -modell 

som de kallar Saint Gobain Value Added (SGVA). Andra mått som används inom Dahl är 

ROE, ROA och mindre nyckeltal. SGVA-modellen används på alla nivåer i koncernen och i 

alla butiker. Respondenten anser att SGVA-måttet på ett bra sätt fångar upp vad det kostar att 

binda upp kapitalet. Det fungerar också som en sporre för butikscheferna då de har ett visst 

resultat att sträva efter som sedan är kopplat till en bonus, ”Om något mäts så görs det bra”. 

Alla i företaget får bonus och bonusen baseras på halva bolagets SGVA mått och halva 

SGVA-värdet för sitt distrikt. 

 

Modellen används både till beslutsfattande och till mätning. Ett exempel på användning av 

modellen var när Dahl investerade i en ny lagerautomat som kostade runt 60 miljoner. För att 

veta om de ska investera eller ej görs en kassaflödesanalys och ett SGVA-mått räknas fram. 

Investeringen måste ge ett positivt kassaflöde och SGVA-mått. Vid frågan om man någon 

gång följer sin magkänsla vid en investering som kan visa ett negativt värde men ändå verkar 

bra. Gavs svaret att det är alltid siffror som följs, aldrig magkänsla. 

  

Vid butiker som visar ett negativt SGVA-värde, görs en plan upp för hur de ska få det 

positivt. Lyckas man inte med planen inom en viss tid läggs butiken ner. I stort sett gäller det 

att sälja mer, minska priser och dra ner på kostnaderna. 

 

Beräkning av SGVA-måttet: 

Rörelseresultatet – kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden är satt till 12%, det är inte WACC 

utan en schablonmässig ränta som får motsvara kostnaden för kapitalet. Det tas ingen hänsyn 

till skatt eftersom den inte direkt påverkar resultatet av SGVA. 

                                                 
69 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag 

70 EQT Partners är ett svenskt finansbolag 
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Vid nyanställning introduceras SGVA modellen. De har även ekonomiutbildningar för 

budgetansvariga. Inga större problem eller oklarheter har uppstått vid implementeringen och 

förmedlandet av modellen. Detta mycket tack vare att SGVA modellen är förenklad om man 

jämför med exempelvis EVA™ . Ett resultat förstår alla, att kapital kostar kan vara svårare att 

förstå. 

 

De skillnader som har märkts efter införandet av modellen är att de kunnat dra ner på 

kostnaderna och minimerat kapitalet. Dahl anser att måttet passar bra för deras verksamhet, 

grossiströrelsen. De kan med hjälp av det sätta upp resultatmål som är lätta för alla att förstå.  

En av få nackdelar är att det fördelas på många enheter och alla går inte att styra över, 

exempel på sådant är leverantörsskulder. 

 

Total Net Sales 

+ Trade gross margin 

+ Bonus from suppliers 

+ Suppliers cash discounts 

- Freight & carriage costs on sales 

- Client insolvency & stock variations 

Gross margin 

- Personnel expenses 

- Operating expenses 

- IT costs 

- Total Advertising & promotion 

- Property & occupancy expenses 

- Logistic costs (allocated) 

- Administration costs (allocated) 

- Depreciations 

Total operating expenses 

Direct Operating Profit (EBIT) 

- Cost of capital employed 

SGVA 

- Accounts receivables 

+/- Inventories 

+ Accounts payable 

Pure trade working capital 

 

Tabell 2 Beräkning av SGVA - DAHL
71

 

  
                                                 
71 Urklipp från DAHL interna budgetsystem  
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5 Analys och slutsats 

I det här kapitlet gör vi en avslutande analys, främst av tidigare forskning och vår empiri 

eftersom VBM-modeller redan analyserades i teorikapitlet. Vi ger även förslag på tänkbara 

fortsatta studier.  

5.1 En modell på alla nivåer 

I teoriavsnittet tar vi upp att olika mått lämpar sig bättre för olika nivåer i företaget, 

exempelvis MVA på koncernnivå och EVA™ på operationell nivå. Det som vi kan se från 

tidigare forskning och av våra egna intervjuer är att det inte är något företag som använder sig 

av flera VBM-mått på olika nivåer. Man bestämmer sig oftast för en modell och använder den 

till alla nivåer, möjligtvis kompletterar man med mindre nyckeltal. Vi ser inga större 

bekymmer med det egentligen utan det skulle nog bara krångla till det hela om man använde 

flera modeller på olika nivåer. Ett problem kan dock vara om man har måttet kopplat till ett 

belöningssystem och baserar bonusen endast på hur pass bra värde man lyckats få för det 

måttet. Då kan en situation uppstå att medarbetarna börjar styra enbart mot det måttet och 

försöker maximera detta, detta medför nödvändigtvis inte alltid att endast värdeskapande 

beslut fattas utan tänkbara justeringar av redovisningen för att få det där måttet så bra som 

möjligt vilket kan ge endast en kortsiktig vinst.  

 

Vasakronan nämnde en intressant sak under intervjun, att det kan vara bra att byta ramverk då 

och då för att hålla det levande. Det ligger nog mycket sanning i det, samtidigt verkar det vara 

ett tankesätt hos konsulter inom ekonomistyrningsbranschen att hela tiden ta fram nya 

modeller och sälja till företagen, det är ju trots allt det de tjänar pengar på. Förmodligen 

kommer vi aldrig få se en ”perfekt” modell för VBM som ersätter alla andra modeller om nu 

VBM-konceptet lever kvar.  

5.2 Uppmärksamma kapitalkostnaden det viktigaste 

Det verkar som att val av modell inte är det viktigaste utan att man väljer någon modell som 

gör så att kapitalkostnaden tydliggörs. Dahl är ett bra exempel på detta som använder sin 

SGVA modell, en väldigt förenklad VBM-modell som ändå fyller sin funktion. Den 

säkerställer att intäkterna täcker kapitalkostnaderna och att det därmed skapas värde i 

företaget. Just kapitalkostnaden verkar vara något som inte är helt lätt för alla att förstå och 

det måste vara en av de största fördelar med VBM att kapitalkostnaden framhävs och gör 

medarbetare mer medvetna om den. De inser att det inte räcker med att gå med vinst för att 

skapa värde utan man måste nå över kapitalkostnaden. Det kan vara tänkvärt för övriga 
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företag som inte använder sig av VBM, att använda ett mått som tar hänsyn till 

kapitalkostnad. Det som främst skiljer de traditionella måtten från VBM-mått är att de 

traditionella inte tar någon hänsyn till kapitalkostnaden. De traditionella måtten kan användas 

som komplement till VBM-måtten, eller ett VBM-mått som komplement till de traditionella 

måtten om man föredrar det.  

5.3 Värdedrivare 

Att identifiera rätt värdedrivare kan vara nyckeln till framgång med VBM. I vår intervju med 

Vasakronan sa de att den stora värdedrivaren för dem var värdeförändringarna i fastigheterna. 

De fokuserade sig på att förbättra faktorer som hade en mindre påverkan på värdeförändringar 

än vad en faktor som exempelvis en konjunktursvängning kan ha. Anledningen till det var att 

Vasakronan inte kunde påverka yttre faktorer som konjunktursvängningar. Då kan man tänka 

att allt det värde de byggt upp med den mindre faktorer kan raderas ut så fort det blir dåliga 

tider.  

Dahl hade inte direkt identifierat några värdedrivare och kan kanske öka sitt värde om de 

identifierar sina värdedrivare och maximerar dem. Detta kan dock bero på att den intervjuade 

inte var så bekant med själva begreppet värdedrivare. Butikscheferna har nog koll på vad som 

säljer bra och vad de ska satsa på.  

5.4 Förslag till fortsatta studier 

Något som vi upptäckte var att VBM främst bidrog till var att det gjorde de anställda 

medvetna om kapitalkostnaden. Därför tycker vi det vore intressant om man gjorde en 

undersökning bland Svenska företag där man undersöker hur pass medvetna de anställda är 

om kapitalkostnaden, undersökningen bör göras på alla nivåer i företagen. Vidare tycker vi 

det vore intressant om man gjorde en fallstudie med ett eller flera företag där man använder 

sig av flera VBM-mått på olika nivåer och se vad det ger för resultat jämfört med ett företag 

som endast använder sig av ett VBM-mått. Ytterligare upptäckte vi att det inte verkar läggas 

stor vikt vid identifiering av värdedrivare. Förslag på fortsatt studie är då att tillsammans med 

ett företag identifiera företagets värdedrivare och försöka se hur man kan maximera värdet 

hos dessa.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Förkortningar 

 

DCF (Discounted cash flow) Diskonterat kassaflöde. 

EP (Economic profit) 

 

Economic profit visar kassainkomst som är 

genererad av verksamheten under en period 

efter avdrag av alla operationella kostnader och 

kostnad av investerat eget kapital. 

EPS (Earnings per share) Vinst per aktie från den utgående investeringen. 

EVA™ (Economic Value Added) VBM-modellen utvecklad av Stern Stewart & Co. 

MBR (Market to book ratio) 

 

Företagets marknadsvärde i förhållande till 

investerat kapital. 

MVA (Market Value Added) Skillnaden mellan företagets marknadsvärdet och 

summan av företagets alla redovisade finansiella 

tillgångar. 

NPVGO (Net Present Value of Growth 

Oportunity) 

Nuvärde på framtida tillväxtmöjligheter. 

P/E (Price-earnings ratio) Visar förhållandet mellan priset som man betalar 

per aktie till den vinst man har eller förväntar sig 

ha. 

ROA (Return on assets) Mäter vinst för investerat kapital i förhållande till 

tillgångar 

ROE (Return on Equity) Mäter avkastning på eget kapital under året. 

SBU (Strategic Business Unit) Ensamstående företags avdelning som verkar på 

en bestämd marknad med sin egen strategiskt 

planering som preciserar förhållande mellan 

tillverkat produkt och marknaden. 

SGVA (Saint Gobain Value Added) Mervärdestyrningssystem skapad av koncern 

Saint Gobain. 

SVA (Shareholder value added) 

 

Är ett VBM-system utvecklat av L.E.K. Consulting. 

Värdet för ingående diskonterat kassaflöde i 

början av tidperiod, utgående kassaflöde i slutet 

av tidsperiod och diskonterat värde för marknads 
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säkerhetspapper och/eller operationella 

investeringar. 

TSR (Total Shareholder Return) 

 

Totala avkastning, inkluderat utdelning och 

aktieprisförändring under en specificerad 

tidsperiod. 

VBM (Value Based Management) Mervärdestyrnings koncept används som 

styrmetod för att maximera värdet för 

aktieägarna 

WACC - Weighted Average Cost of Capital Är det kostnad på företagskapital i helhet 

(Kostnad av egenkapital och kostnad av 

lånekapital) 
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Bilaga 2: Intervjuguide-DAHL 

Bakgrund 

• Namn 
• Vad har Du för befattning i företaget? 
• Hur länge har Du varit anställd i företaget? 
• Vad är Din bakgrund (utbildning och erfarenhet)? 
• Använder Du EVA på något sätt i ditt dagliga arbete? 

EVA 

• Implementering av EVA-modellen i Dahl 
a. När? 
b. Varför? 
c. Hur? 
d. Hjälp av konsult? 
e. Dyrt? 
f. Utbildning av personal? 
g. Stötte ni på några problem?  
h. Organisationsförändringar? 

• Använde Dahl någon annan modell innan EVA-modellen? 
• Vilka märkbara skillnader i företaget har Ni observerat sedan EVA infördes? 

a. Fördelar? 
b. Nackdelar? 

• Hur används EVA-modellen i företaget? 
a. Internt/Externt? 

i. Läggs störst fokus på själva konceptet eller på beräkningar? 
ii. Vad används EVA-värdet till? 

1. Locka investerare? 
2. Aktievärdering?  

b. På vilka nivåer? 
c. Till vad? Hur görs beräkningar? WACC? 
d. Beslutsfattande? 

i. Modell vs. Magkänsla? 
e. Mätning? 
f. Åtgärder för ”avdelningar” med negativt EVA-värde? 

 
• Har Dahl identifierat värdedrivare i företaget och i så fall vilka? 

a. Hur identifierades dem? 
• Är EVA-modellen kopplat till något bonussystem? 

a. Hur? 
• Tänker ni fortsätta använda EVA i framtiden? I större utsträckning, som nu, eller 

minskat användande. 
• Använder ni några andra modeller eller mått förutom EVA? 
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Bilaga 3: Intervjuguide-VASAKRONAN 

Bakgrund 

• Namn 
• Vad har Du för befattning i företaget? 
• Hur länge har Du varit anställd i företaget? 
• Vad är Din bakgrund (utbildning och erfarenhet)? 
• Använder Du EVA på något sätt i ditt dagliga arbete? 

EVA 

• Implementering av EVA-modellen i Vasakronan 
a. När? 
b. Varför? 
c. Hur? 
d. Hjälp av konsult? 
e. Dyrt? 
f. Utbildning av personal? 
g. Stötte ni på några problem?  
h. Organisationsförändringar? 

• Använde Vasakronan någon annan modell innan EVA-modellen? 
• Vilka märkbara skillnader i företaget har Ni observerat sedan EVA infördes? 

a. Fördelar? 
b. Nackdelar? 

• Hur används EVA-modellen i företaget? 
a. Internt/Externt? 

i. Läggs störst fokus på själva konceptet eller på beräkningar? 
ii. Vad används EVA-värdet till? 

1. Locka investerare? 
2. Aktievärdering?  

b. På vilka nivåer? 
c. Till vad? Hur görs beräkningar? WACC? 
d. Beslutsfattande? 
e. Mätning? 
f. Åtgärder för ”avdelningar” med negativt EVA-värde? 

• Har Vasakronan identifierat värdedrivare i företaget och i så fall vilka? 
a. Hur identifierades dem? 

• Är EVA-modellen kopplat till något bonussystem? 
a. Hur? 

• Tänker ni fortsätta använda EVA i framtiden? I större utsträckning, som nu, eller 
minskat användande. 

• Använder ni några andra modeller eller mått förutom EVA? 

Varför slutade Ni använda EVA™? 
 


