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Bakgrund:  I takt med att företagen mer och mer har börjat fokusera på 

aktieägarvärde och ägarstyrning har nya normativa 

ekonomistyrningsfunktioner som värdebaserad styrning vuxit fram. 

Därmed är det intressant att undersöka hur svenska familjeföretag 

av olika karaktärer upplever denna trend och huruvida det 

överensstämmer med ett aktieägarorienterat synsätt.   

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka och kartlägga vilken 

uppfattning svenska noterade och onoterade familjeföretag har på 

värdebaserad styrning och dess överensstämmelse med ett 

aktieägarorienterat synsätt. Vidare syftar uppsatsen att beskriva 

och förklara huruvida sådana verksamheter upplever att 

värdebaserad styrning kan användas som ett styrningsverktyg för 

att definiera och säkerställa aktieägarvärde.  
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Metod: Jag har genomfört sex stycken intervjustudier med en abduktiv 

forskningsansats. Det empiriska materialet grundar sig 

huvudsakligen på data från både personliga intervjuer och 

telefonintervjuer men även sekundär data från hemsidor, 

årsredovisningar och bekräftade teorier.  

 

Slutsatser:  Studiens noterade och onoterade familjeföretag upplever att deras 

värdeskapande processer stämmer väl överens med ett 

aktieägarorienterat synsätt. De påvisar alla att både finansiella och 

icke-finansiella målsättningar symboliserar verksamheternas 

aktieägarvärde vilket överensstämmer med varje familjs 

grundläggande värderingar och intressen för respektive verksamhet. 

Studiens fallföretag har vidare ingen konkret definition utav 

aktieägarvärde, verksamheterna är medvetna om värdet men använder 

inte begreppet i den dagliga verksamheten. Aktieägarvärde uppfattas 

vidare vara en integrerad målsättning i varje familjeföretag 

värdeskapande process. 
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Background:  As more and more companies have begun to focus on shareholder 

value and corporate governance, new normative financial functions 

as value-based management have emerged. Thus, it is interesting to 

investigate how Swedish family businesses of different characters 

experiencing this trend and whether it is consistent with a 

shareholder-oriented approach. 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine and identify the perception 

of Swedish listed and unlisted family business, on value-based 

management and its consistency with a shareholder-oriented 

approach. Furthermore, the study aims to describe and explain 

whether such business perceives that value-based management can 

be used as a management tool to define and ensure shareholder 

value. 
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Method:  I have completed six interview studies with an abductive research 

approach. The empirical material is mainly based on data from both 

personal interviews and telephone interviews but also secondary 

data from websites, annual reports and confirmed theories. 

 

Conclusions:  The listed and unlisted family firms in this study perceive that their 

value creation processes is consistent with a shareholder-oriented 

approach. All the family firms demonstrate that both financial and 

non-financial objectives symbolize activities which are shareholder 

value consistent with the family’s basic values and interests. 

Furthermore has each and every firm no concrete definition of 

shareholder value, businesses are aware of the value but they are 

not using the concept in their daily operations. Shareholder value is 

further perceived as an integrated goal in the firm’s value creation 

process. 
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1 UTVECKLINGEN AV AKTIEÄGARVÄRDE OCH 

BEGREPPET VÄRDEBASERAD STYRNING 

I det inledande kapitlet presenteras orsakerna till framväxten av aktieägarvärde som ett 

modernt övergripande mål för företag att sträva efter. Därefter följer en introduktion och en 

redogörelse för begreppet värdebaserad styrning. Därefter följer en problemdiskussion som 

leder fram till studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

fortsatta disposition.   

1.1 Bakgrund 

Företagen har mer och mer börjat fokusera på att öka värdet för sina aktieägare. Idén om hur 

företagets operativa verksamhet ska skapa mervärde för aktieägarna är ett aktuellt men också 

komplext ämne inom forskningen. Under de senaste decennierna har företagens ägare fått 

större uppmärksamhet då begrepp som aktieägarvärde och ägarstyrning används i en allt 

större utsträckning. Genom att studera de moderna företagens årsredovisningar och hemsidor 

kommuniceras det frekvent att verksamhetens huvudsakliga mål är att skapa värde för sina 

aktieägare. Ägarfokus grundar sig i att kapitalmarknaderna har förändrats, flera finansiella 

instrument har tillkommit samtidigt som marknadens intressenter har fått nya preferenser. 

Kapitalmarknadernas förändringar har även inneburit att företagens ägarstrukturer har 

förändrats vilket har bidragit till utvecklingen av värdeskapande och ägarstyrning. (Brodin et 

al., 2000) 

Hellman och Lind (2004) betonar att åsikterna varierar huruvida företag ska styras, vilka mål 

som ska prioriteras samt hur verksamhetens fokusering på aktieägarvärde och ägarstyrning 

ska formuleras. Den ökade ägarfokuseringen aktualiserar även huruvida företagets 

ekonomistyrning ska utformas och implementeras. Ägarfokuseringens framfart har inneburit 

att de traditionella, redovisningsbaserade ekonomistyrningsmodellerna, har utvecklats till mer 

normativa ekonomistyrningsmodeller. Numera fokuserar ekonomistyrningsmodellerna mer på 

värdeskapande för aktieägarna. En av de mer dominerande modellerna är Value Based 

Management (VBM), eller värdebaserad styrning, som har blivit ett samlingsnamn för de 

styrmedel som syftar till att maximera företagets aktieägarvärde. Ittner och Larcker (2001) 

förklarar att det finns flertalet modeller och måttenheter inom VBM litteraturen som alla 

syftar till att hjälpa företagen att skapa och säkerställa aktieägarvärde.  
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Författarna delar upp modellerna i två grupper, de som är baserade på aktuell 

redovisningsinformation och de som är baserade på diskonterade kassaflöden. De modeller 

som baseras på redovisningsinformation är; Economic Value Added (EVA
TM

), Market Value 

Added (MVA) och Return On Net Assets (RONA). De modeller som baseras på diskonterade 

kassaflöden är: Cash Value Added (CVA), Shareholder Value Added (SVA) och Cash-flow 

Return On Investment (CFROI). Dessa modeller försöker simulera hur företagets olika 

avdelningar och strategier, ur ett ägar- och investerarperspektiv, påverkar dess värde och 

lönsamhet.  Ittner och Larcker (2001) menar att VBM utgör ett ramverk för att mäta och styra 

företaget på ett sätt som skapar aktieägarvärde ur ett långsiktigt perspektiv. Koller (1994) 

betonar även att VBM ämnar undvika problem med otydliga mål och strategier som inte 

överensstämmer med företagets övergripande strategier. VBM utgår alltså från att 

verksamheten måste skapa värde för sina aktieägare, således blir verksamhetens strategier en 

naturlig följd av dessa mål.  

I takt med att globaliseringen har ökat har även konkurrensen mellan företag ökat. Brodin et 

al. (2000) förklarar att dagens företag måste stimulera lönsamhet och tillväxt, mäta 

värdeskapande och ständigt lära av sina framgångar och motgångar. Det är bara de företag 

som kan anskaffa nytt kapital, växa och förbli lönsamma som lyckas skapa värde. 

Utvecklingen av värdeskapande och ägarstyrning kan sägas påverka huruvida företagens 

ägarstrukturer utformas genom att olika typer av ägare har olika inställning till företagande 

och vad värde betyder just för dem och deras verksamhet. Denna studie kommer uteslutande 

behandla både noterade och onoterade svenska familjeföretag. Eftersom familjeföretag 

kännetecknas av ett koncentrerat ägandeskap är gränsen mellan familjen och företaget ofta 

otydlig. Ahlgren (2012) förklarar att familjen ofta är engagerad i styrelse och/eller i den 

operativa verksamheten vilket innebär att det förekommer liten eller moderat separation 

mellan ägande och kontroll. Vid beslutsfattande avseende företaget tas även hänsyn till 

familjen, det övergripande målet kan exempelvis vara att föra företaget vidare till kommande 

generationer. Det är dock viktigt att poängtera att familjeföretag inte är en homogen grupp, 

det kan dels avse stora börsnoterade företag till privata bolag med få anställda. Således 

varierar graden av familjeägande och inflytande i verksamheten.  

Copeland et al. (2000) förklarar att framväxten av ägarstyrning och aktieägarvärde har 

föranlett en förändrad syn och uppfattning av ekonomistyrningen i dagens moderna företag. 

Ett företags aktieägare har alla olika rösträtter och således varierar deras inflytande i 

verksamheten. Företagets styrelse väljs av ägarna och utgör således deras representanter.  
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Styrelsens huvudsakliga mål är att maximera värdet för sina aktieägare. Att investerare har 

fått större inflytande på företagens verksamhet har även haft betydelse för den ökade 

fokuseringen på att skapa aktieägarvärde. Investerare har skapat incitament för företagens 

operativa verksamhet att främja aktieägarvärde. Copeland et al. (2000) fortsätter med att 

förklara att de flesta chefer idag är medvetna att behovet av att skapa aktieägarvärde är en 

nödvändighet för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och överleva på sikt. För att 

lyckas måste de omfamna nya mätmetoder och nya strategier för att styra sina verksamheter. 

Idén om att skapa aktieägarvärde upplevs alltså som en nödvändighet för många företag vilket 

leder dem till att bli aktivt involverade i verksamhetens värdeskapande process. Företag 

skapar aktieägarvärde genom en rad olika strategier, beroende på vad just de tror ska skapa 

mervärde för verksamheten.  

1.2 Problemdiskussion 

Brodin et al. (2000) betonar att ända sedan handeln med aktier och andra värdepapper först 

introducerades har det primära syftet varit att generera kapital till verksamheten samt ge 

avkastning till dess ägare. I takt med att ekonomin förändrats, har även intressenternas behov 

och värderingar förändrats. Detta tvingar företaget att hela tiden ligga steget före sina 

konkurrenter i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar och attrahera nya investerare och 

säkerställa kapital till verksamheten. Den stora frågan är om aktieägarvärde enbart syftar till 

finansiella termer såsom kursutveckling och avkastning på eget kapital? Gressle (2001) menar 

att företag måste i sin strävan efter ett ökat aktieägarvärde finna nya verktyg och vägar för att 

förbättra och mäta prestationen. Det går inte bara att fokusera på företagets aktiekurs och 

utdelning. Gressle (2001) menar att det främst är den ökade spridningen och användningen av 

privat kapital, globaliseringen av kapitalmarknaderna samt informationssamhällets revolution 

som har lett till en ökad fokusering på värdebaserad styrning.  

Vidare måste man skilja på aktieägarvärde och värde för företaget. Då denna studie 

uteslutande kommer att behandla aktieägarvärde är det viktigt att förstå vad aktieägarvärde 

faktiskt innebär. Att skapa aktieägarvärde innebär att aktieägarna är central intressent och 

företagets syfte är att maximera deras vinst. Företaget strävar efter att maximera summan av 

aktieutdelning och aktievärde. Målet är att få ledningen men även de anställda att besitta ett 

ägarperspektiv och bortse från sina egna intressen för att istället främja aktieägarnas värde. 

Värdet för företaget symboliserar däremot en typ av överavkastning, där avkastning på 

investerat kapital överstiger fastställda avkastningskrav och kapitalkostnad.  
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När ett företag besitter ett aktieägarorienterat synsätt strävar verksamheten efter att maximera 

aktieägarnas nytta, tillika värde. Aktieägarna är i fokus och målet är att maximera 

avkastningen, vilket konkret innebär, att öka aktieägarvärdet. 

Utgångspunkten inom VBM litteraturen är att ett företags ekonomistyrning bör utformas och 

inriktas på att skapa värde för aktieägarna. Ur det anseendet är det intressant att undersöka 

ifall det föreligger olika uppfattningar avseende hur värdebaserad styrning kan implementeras 

i familjeföretag som valt att börsnotera sig i jämförelse med dem som valt att förbli privata. 

Det övergripande målet inom VBM litteraturen är således att öka värdet för aktieägarna. 

Eftersom familjeföretag kännetecknas av ett koncentrerat ägandeskap där familjen till stor del 

fungerar som en kontrollägare är det intressant att undersöka hur familjeföretag generellt 

uppfattar aktieägarvärde och vad det symboliserar för just deras verksamhet. Aktieägarvärde 

behöver inte bara uttryckas i finansiella termer utan när det avser familjeföretag kan värdet 

symbolisera något helt annat för den enskilde familjemedlemmen. Le Breton-Miller och 

Miller (2008) förklarar att familjeföretagets övergripande mål tenderar att vara långsiktig 

överlevnad.  

För att lyckas överleva på sikt måste verksamheten lyckas skapa och bibehålla värde och 

lönsamhet för sina aktieägare. Således torde det vara intressant att undersöka huruvida 

noterade och onoterade familjeföretag definierar och säkerställer aktieägarvärde. Marchiso 

och Ravasi (2000) menar att en börsintroduktion innebär en förändring i företagets juridiska 

form vilket i sin tur kan leda till att ägarstrukturen förändras. En naturlig följd av en 

börsintroduktion av ett familjeföretag torde vara att det individuella ägandet ersättas utav mer 

institutionellt ägande, vilket innebär mer extern kontroll och viljor att ta hänsyn till. Frågan är 

om en börsintroduktion skapar mervärde för det enskilda familjära företaget och vilka 

incitament som finns för att behålla ägandet inom familjen. De huvudsakliga ägarna i ett 

familjeföretag är ofta emotionellt involverade i verksamheten vilket kan innebära problem vid 

en börsintroduktion då fler intressenter blir delaktiga i verksamheten. Zellweger et al. (2013) 

menar att familjeföretag ofta strävar efter icke-finansiella mål som är länkade till familjens 

unika identitet. Icke-finansiella mål är en stor del av forskningen inom familjeföretag. 

Aktieägarvärde tenderar alltså att symbolisera något unikt för familjeföretag då detta värde 

inte enbart avspeglar avkastning på eget kapital eller andra välkända avkastningsmått. 

Familjeföretagets finansiella mål fungerar som medel för att uppfylla verksamhetens icke-

finansiella mål vilket kan ha implikationer för både bolagsstyrningen och ekonomistyrningen.  
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Frågan om hur VBM påverkar ekonomistyrningen i familjeföretag, i syfte att skapa 

aktieägarvärde, är dock ett område som inte studerats i någon större utsträckning. Det har 

visat sig vara svårt att applicera teorierna om värdebaserad styrning i praktiken då 

förhållandena på bland annat aktiemarknaden fokuserar på andra mått än de som är väsentliga 

inom VBM litteraturen. Malmi och Ikäheimo (2003) förklarar att modellerna om VBM är 

omfattande och innehåller bland annat arbete avseende företagsstrategi, incitamentsprogram 

och belöningssystem för den operativa verksamheten där medarbetarnas prestationer är 

länkade till aktieägarvärdet i verksamheten. Modellerna inom VBM litteraturen vilka ska 

hjälpa företaget att skapa och styra mot värde, utgår dels från ett ägarperspektiv men även 

från ett investerarperspektiv.  

Ställer vi dessa perspektiv i relation till familjeföretag kan det förekomma olika incitament att 

skapa och säkerställa aktieägarvärde för ett familjeägt företag. Det viktiga är att företaget 

väljer ett mått eller en modell som ger ett rättvisande resultat av aktieägarvärdet. 

Verksamhetens verkliga värde måste fokuseras, vilket dock är svårt att fastställa med absolut 

säkerhet. Landelius och Treffner (1998) menar att företagets aktieägarvärde endast kan 

bedömas på ett korrekt och effektivt sätt om verksamheten väljer ett mått som inte ger 

felaktiga allokeringar i verksamhetens övergripande värde.  

Som jag nämnt tidigare är familjeföretag inte en homogen grupp och graden av familjeägande 

och synen på företagande varierar i olika verksamheter. Således varierar de huvudsakliga 

målen för familjeföretag och det kan vara svårt att uppfatta vad aktieägarevärde symboliserar 

för varje enskilt företag. Precis som Le Bretton-Miller och Miller (2008) förklarar tenderar 

familjeföretag välja strategier med hänsyn till den enskilda familjen, verksamheten ska 

överföras till framtida generationer men även stödja nuvarande generation. Vilket mått som är 

att föredra är svårt att fastställa, Copeland et al. (2000) betonar att debatten om hur företag 

skapar värde har tappat fokus över varför man mäter värdeskapande. Istället fokuserar man 

bara på de mått som företaget väljer som styrmodell för att skapa värde. Författarna 

poängterar att verksamheten istället måste hjälpa ledande befattningshavare att genomföra 

värdebaserade beslut och se till att övriga verksamheten agerar i samma riktning mot 

värdeskapande.  
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Värdebaserad styrning förutsätter alltså att företaget tillämpar någon typ av styrmodell eller 

måttenhet. VBM litteraturen berör flera aspekter som är intressanta att undersöka ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv och således är det intressant att undersöka hur familjeföretag 

upplever VBM och om det överensstämmer med ett aktieägarorienterat synsätt. Jag vill 

undersöka om synen på värdebaserad styrning, och dess mål att skapa aktieägarvärde, skiljer 

sig mellan noterade och onoterade familjeföretag i Sverige.  

1.3 Problemformulering 

Baserat på bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen ovan har jag formulerat 

följande problemformuleringar: 

Vilken uppfattning har svenska noterade och onoterade familjeföretag på värdebaserad 

styrning och dess överensstämmelse med ett aktieägarorienterat synsätt? Hur definieras och 

säkerställs aktieägarvärde i sådana verksamheter? 

1.4 Syfte 

Mot bakgrund av den ökade aktieägarfokuseringen i svenska bolag är syftet med uppsatsen att 

undersöka och kartlägga vilken uppfattning svenska noterade och onoterade familjeföretag 

har på värdebaserad styrning och dess överensstämmelse med ett aktieägarorienterat synsätt. 

Vidare syftar uppsatsen att beskriva och förklara huruvida värdebaserad styrning kan 

användas som ett styrningsverktyg för att definiera och säkerställa aktieägarvärde i svenska 

familjeföretag.  
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1.5 Disposition 

 
 Inledning – Inledningsvis presenteras en bakgrund till studiens inriktning och 

ämnesområde. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens fortsatta 

disposition. 

 

 Metod – I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts i 

studien. Materialgenomgång och tillvägagångssätt för respektive undersökningsenhet 

presenteras. Författaren argumenterar genomgående för studiens kvalitet, trovärdighet 

och etiska överväganden.  

 

 Teoretisk referensram – Studiens referensram behandlar relevant teori som berör 

uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

 Empiri – Empiriavsnittet behandlar sex stycken kvalitativa intervjustudier för både 

noterade och onoterade familjeföretag. 

 

 Analys – I analysavsnittet ställs studiens teoretiska referensram i relation till de 

empiriska resultaten. Målet är att tydligt urskilja gemensamma och skilda mönster 

mellan noterade och onoterade familjeföretag utifrån studiens problemformulering.   

 

 Slutsatser och egna reflektioner – Avsnittet baseras på tidigare analysavsnitt. Studiens 

problemformulering och syfte besvaras. Författaren presenterar även egna reflektioner 

samtidigt som förslag till vidare forskning ges.  
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2 METOD 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt följt av en motivering för vald ansats. 

Författaren kommer även att presentera uppsatsens angreppssätt med utgångspunkt i 

kvalitativ forskningsmetod. Därefter kommer urvalsprocessen presenteras och motiveras samt 

studiens användande av data. För att studien ska ge ett mer kritiskt och objektivt 

förhållningssätt avseende gjorda metodval är argument för studiens kvalitet, trovärdighet och 

etiska överväganden integrerade i samtliga avsnitt.  

2.1 Abduktiv ansats  

Patel och Davidson (2011) förklarar att valet av ansats avser det tillvägagångssätt som 

forskaren väljer att använda när denne ska angripa det problem som är objekt för forskningen. 

De menar att det är relationen mellan teori och empiri som bestämmer vilken illustration av 

problemet som kommer att träda fram under metodarbetet. Valet av ansats är ett försök att 

integrera teori och empiri. Bryman och Bell (2005) och Jacobsen (2002) menar att forskare 

kan utgå från befintlig teori genom den deduktiva ansatsen. Jacobsen (2002) förklarar att 

arbetet även kan ske induktivt, där forskaren utgår från empirin och sedan kopplar till teori.  

Ansatsen i denna studie beskrivs bäst genom den abduktiva ansatsen som Patel och Davidson 

(2011) presenterar. Denna ansats är en kombination, eller en hybrid ansats, med inslag av 

både deduktion och induktion. Efter nästan fyra års studier inom huvudsakligen 

företagsekonomi besitter jag viss grundkunskap om begreppen aktieägarvärde, värdebaserad 

styrning och familjeföretag. För att bilda mig en bredare uppfattning om begreppens innebörd 

inledde jag denna studie med en omfattande litteraturgenomgång vilket kännetecknar ett 

deduktivt angreppssätt. Uppsatsens empiriska material är huvudsakligen uppbyggt av flertalet 

intervjustudier. Utöver data och information från intervjuer har även information från 

fallföretagens hemsidor och årsredovisningar använts. Detta empiriska material har samlats in 

successivt under uppsatsprocessen, vilket kännetecknar inslag av induktion då jag försökte 

finna generella mönster som kunde omvandlas eller prövas mot bekräftade teorier. Större 

delen av den teoretiska referensramen var fastställd innan arbetet med intervjuerna 

påbörjades, men arbetet med studiens teori och empiri har pågått parallellt genom hela 

uppsatsprocessen. Arbetet med att sammanställa studiens teoretiska referensram har alltså 

pågått samtidigt som arbetet med att förberedda och genomföra intervjuer.  
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Det deduktiva angreppssättet har dock dominerat i denna studie. Anledningen är den 

omfattande tillgången till befintlig teori. Tidsfaktorn har även varit avgörande för valet av 

angreppssätt då ett induktivt angreppssätt kräver undersökning över en längre tid vilket jag 

inte haft möjlighet till. Uppsatsens kombination av angreppssätt symboliserar dock den 

abduktiva ansatsen då både induktiva och deduktiva inslag förekommer i studien. Holme och 

Solvang (1997) förklarar att ny och relevant kunskap tenderar att uppstå vid kombinationer av 

olika angreppssätt, vilket var min förhoppning med denna studie.  

2.2 Kvalitativ metod  

Bryman och Bell (2005) förklarar att kvantitativ respektive kvalitativ forskning är två skilda 

forskningsstrategier som specificerar en generell inriktning av forskningens genomförande. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att de båda begreppen generellt sätt syftar till hur 

forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera insamlad data. Jacobsen (2002) betonar 

att de båda metoderna genererar relevant och viktig information men att informationen har 

olika innehåll och utformning. Bryman och Bell (2005) förklarar att kvantitativ forskning är 

en strategi som betonar kvantifiering av insamlad data där fokus är att upptäcka eller pröva 

teorier i praktiken. Kvalitativ forskning är däremot en strategi som huvudsakligen fokuserar 

på ord och mjuka värden där fokus är att generera olika teorier.  

I denna studie har jag valt att tillämpa den kvalitativa metoden. Jag vill skapa en djupare 

förståelse för hur noterade och onoterade familjeföretag uppfattar värdebaserad styrning som 

en ekonomistyrningsfunktion som syftar till att skapa och säkerställa aktieägarvärde. Precis 

som Jacobsen (2002) skriver vill jag härleda beskrivningar och förklaringar hur VBM kan 

användas som ett styrningsverktyg för att skapa värde för aktieägare i både noterade och 

onoterade familjeföretag. Eftersom jag ämnar öka förståelsen och gå på djupet vad gäller mitt 

problem är det naturligt att använda en kvalitativ metod. Genom att tillämpa intervjustudier 

samt kompletterande telefonintervjuer kommer jag att skapa en djupare förståelse för mitt 

problem och huruvida olika familjeföretag uppfattar värdebaserad styrning och hur de skapar 

och säkerställer aktieägarvärde. Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ 

forskningsmetod innebär att större fokus läggs på ord, mjuka värden och fria tolkningar vilket 

överensstämmer med de intervjustudier som genomförts i studien. Christensen et al. (2010) 

betonar även de att kvalitativ forskning huvudsakligen används för att bygga teorier eller 

hypoteser som ska ge den bästa förklaringen till forskningsproblemet.  
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Då jag vill skapa en djupare förståelse om familjeföretags uppfattningar om fenomenet och 

inte undersöka hur familjeföretag konkret genomför mätningar av aktieägarvärde genom 

beprövade analysmetoder tillämpas inte den kvantitativa, mer statistiska metoden i denna 

studie. Holme och Solvang (1997) förklarar att det centrala med en kvalitativ metod är att få 

en djupare förståelse av undersökningsobjektet där sedan en slutlig helhetsbeskrivning 

formuleras. Jag anser att för att förstå hur familjeföretag upplever värdebaserad styrning och 

huruvida de definierar och säkerställer aktieägarvärde behöver jag lyssna och tala med 

personer med god insikt i verksamheten för att kunna besvara studiens syfte och 

problemformulering. Således är det inte tillräckligt att analysera statistisk data med hjälp av 

kvantitativa metoder.  

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Intervjustudie 

Den primära insamlingen av information och data som jag har valt att använda mig utav är 

kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2005) förklarar att kvalitativa intervjuer möjliggör en 

öppen dialog mellan respondenten och undersökaren, de finns även en stor möjlighet för 

undersökaren att avvika från formulerade intervjuguider eller frågescheman. 

Jag har valt att genomföra intervjustudier för att jag vill undersöka hur synen på värdebaserad 

styrning ser ut i familjeföretag med olika karaktär. Jag vill inte konkret undersöka hur 

familjeföretag mäter aktieägarvärde utan jag vill undersöka hur de definierar och säkerställer 

aktieägarvärde för deras verksamhet och hur de uppfattar hur värdebaserad styrning 

överensstämmer med ett aktieägarorienterat synsätt. Jag är medveten om att utfallet kommer 

att variera beroende på vilken respondent som intervjuas. Olika respondenter kommer att ha 

olika uppfattningar och värderingar avseende värdebaserad styrning och vad aktieägarvärde 

symboliserar för just deras verksamhet. Jag är medveten att denna metod inte är användbar för 

att fastställa statistiska samband eftersom urvalet är begränsat och antalet intervjuer är för få. 

Dock kan denna undersökning ge indikationer på eventuella samband om huruvida noterade 

och onoterade familjeföretag uppfattar värdebaserad styrning som en 

ekonomistyrningsfunktion vilken ska öka aktieägarvärde. Dessvärre var det inte möjligt att 

genomföra personliga intervjustudier på samtliga fallföretag på grund av geografiska avstånd 

och tidsbrist. Därför har jag genomfört två telefonintervjuer med två företag. Jag är medveten 

om att tillförlitligheten i information över telefon kan ifrågasättas då observation på plats inte 

är möjlig.  



       11 11 

 

Denscombe (2000) poängterar att intervjustudier genererar högre giltighet och svarsfrekvens 

eftersom tid och plats är avtalad i förtid. Vidare kan undersökaren förvänta sig mer detaljerad 

data vid möte ansikte mot ansikte, kvalitativa intervjuer möjliggör även observation av 

respondentens kroppsspråk och inställning under intervjutillfället. I relation till en hög 

svarsfrekvens och möjlighet till observation under intervjuerna har jag märkt en tydlig 

begränsning med denna studie. Det avser tidsaspekten då det tagit lång tid att förberedda och 

analysera allt material från intervjuerna.   

2.3.2 Intervjugenomförande 

Christensen et al. (2010) förklarar att den personliga intervjun kännetecknas av en öppen 

dialog mellan undersökaren och respondenten. Frågeställningarna måste vara välformulerade 

men samtidigt ska det finnas en möjlighet för respondenten att fritt tolka frågorna i syfte att 

generera värdefull och användbar data. Genom att formulera öppna frågor i intervjuguiden 

anser jag att svaren blir mer uttömmande vilket kommer att underlätta framtida analys. 

Genom att studiens respondenter har fått ta del av intervjuguider i förväg har de erbjudits 

chansen att bilda sig en uppfattning om det övergripande målet med studien samtidigt som de 

fått en möjlighet att reflektera över vad aktieägarvärde och värdebaserad styrning betyder just 

för dem och deras verksamhet.  

Innan jag drog igång med intervjuerna började jag med att kontakta företagen via telefon. Jag 

ansåg att företag generellt sätt har svårare att avvisa någon vid telefonkontakt i jämförelse 

med att låta bli att svara på ett brev eller e-post. Jag fick ett vänligt bemötande av samtliga 

företag och vid den första eller andra telefonkontakten avtalades tid för möte. Dessvärre 

kunde inte alla företag ställa upp på en personlig intervju utan två intervjuer är genomförda 

över telefon. Efter det skickade jag ut ett exemplar av intervjuguiden till de respondenter som 

skulle medverka vid de personliga intervjuerna. Innan besöken och samtalen förberedde jag 

mig genom att studera den information som fanns tillgänglig via företagens hemsida. Jag läste 

även igenom företagens senaste årsredovisning. Anledningen till detta tillvägagångssätt var 

främst att det skulle underlätta min förståelse för svaren från intervjuerna.  

Studiens intervjuguide (se bilaga 1 – Intervjuguide) utgick från uppsatsens teoretiska 

referensram. Intervjuguiden har fungerat som ett slags ramverk ute på fältet. Jag är medveten 

om att mina egna värderingar har påverkat intervjun i den mån att jag formulerat 

intervjuguiden i förväg baserat på mina grundkunskaper och genomförd litteraturgenomgång.  
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Precis som Bryman och Bell (2005) förklarar är kvalitativa intervjuer betydligt mindre 

strukturerade i förhållande till kvantitativa intervjuer eftersom de fokuserar på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Därmed har jag valt att använda mig av den 

semi-strukturerade intervjun. Denna struktur ger undersökaren en möjlighet att frångå 

fastställda intervjuguider samtidigt som den låter respondenterna fritt reflektera över frågorna.  

Som jag tidigare nämnt fick respondenterna ta del av intervjuguiden i förväg. Väl ute på fältet 

utgick jag från intervjuguiden men ambitionen var att föra en öppen dialog och låta 

respondenterna vara drivande under samtalen. För att erhålla användbar data har jag 

formulerat identiska frågor till samtliga respondenter i undersökningen. Studiens 

intervjuguide bestod av fem delar. Den första delen innehöll information till respondenten om 

studiens bakgrund och syfte. Varje intervju inleddes med en kort presentation av mig själv 

och min utbildning i ett försök att skapa förtroende. Innan intervjuerna inleddes bad jag även 

om respondenternas medgivande att spela in intervjun samt deras medgivande till att använda 

data i studien. Jag frågade också huruvida respondenterna ställde sig till anonymitet, dels för 

deras egen del men även för företaget generellt. Tre av studiens respondenter och deras 

företag ville vara anonyma, jag namngav därmed företagen efter de tre inledande bokstäverna 

i det grekiska alfabetet; Alfa, Beta och Gamma. Respondenterna fick i sin tur symbolisera tre 

grekiska gudar; Apollon, Poseidon och Zeus.  

Därefter startade intervjun. Intervjuguidens andra del omfattade inledande frågor om 

respondenternas bakgrund och arbetsuppgifter i verksamheten. De resterande tre delarna 

omfattade frågor anknutna till studiens huvudsakliga undersökningsvariabler, nämligen; 

aktieägarvärde, värdebaserad styrning och familjeföretag. Målet med samtliga intervjuer var 

att få respondenterna att känna sig delaktiga och ge dem en möjlighet att svara öppet på 

frågorna och ge personliga svar. Genom att spela in merparten av intervjuerna kunde jag 

koncentrera mig fullt ut på att ställa frågor och lyssna på respondenternas svar. 

När samtliga intervjuer var genomförda startade arbetet med att dokumentera allt som sagts. 

Jag använde mig av allt inspelat och nedskrivit material för att renskriva all data från 

intervjuerna. Jag gick noggrant igenom varje fråga och jämförde utfallen mellan företagen i 

syfte att undersöka om eventuella kompletteringar behövdes göras eller om det var något jag 

hade missat under intervjutillfället. Det empiriska materialet kategoriserades därefter efter 

intervjuguidens uppbyggnad och de tre avsnitten i studiens teoretiska referensram, det vill 

säga aktieägarvärde, värdebaserad styrning och familjeföretag.  
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Kategoriseringen gjordes för att underlätta framtida analys och ge mig som undersökare en 

möjlighet att enklare finna likheter och skillnader mellan fallföretagen. För att ytterligare 

underlätta kommande analys gjordes även en sammanställning av all empiriskt material i tre 

separata bilagor, (se vidare bilaga 2. Tabell 3. Aktieägarvärde, bilaga 3. Tabell 4. 

Värdebaserad styrning och bilaga 4. Tabell 5. Familjeföretag). 

2.3.3 Urval  

Holme och Solvang (1997) poängterar att urvalet av undersökningsenheter är en avgörande 

del för en undersökning. Jag har valt att fokusera på svenska familjeföretag i denna studie. Jag 

har undersökt två stycken noterade familjeföretag och fyra stycken onoterade familjeföretag 

för att besvara studiens problem och syfte. De noterade familjeföretagen som jag har valt att 

undersöka är PEAB Sverige AB och Wallenstam AB. De onoterade familjeföretagen jag har 

valt är Alfa, Beta, Gamma och Tetra Pak Sverige AB.  

Vid valet av undersökningsenheter strävade jag efter att sprida företagen mellan olika 

branscher i syfte att erhålla en mer omfattande och nyanserad bild av hur familjeföretag i 

olika branscher relaterar till studiens problemformulering och syfte. Genom att välja företag 

verksamma i olika branscher kan studiens resultat variera vad gäller synen på aktieägarvärde 

och värdebaserad styrning vilket kan komma att vara intressant att beakta i kommande analys. 

För att hitta företag som skulle kunna vara intressanta för en intervju har jag till viss del 

använt personliga kontakter när det gäller valet av noterade företag. Jag har tidigare 

praktiserat på PEAB och har flera kontakter inom verksamheten. För valet av onoterade 

familjeföretag har jag tagit hjälp av forskare på Linnéuniversitet och sökmotorer på Internet. 

Valet av Tetra Pak motiveras dock av att jag har familjemedlemmar som varit anställda i 

företaget och med goda kontakter inom verksamheten. Vidare har jag utgått från Nordic OMX 

Stockholm för att få fram ytterligare börsnoterade familjeföretag. De företagsnamn som ingår 

i studien har jag inledningsvis studerat via deras hemsidor och deras senaste årsredovisningar. 

På företagens hemsidor och i deras årsredovisningar har jag fått fram information om 

företagets historik vilken beskriver verksamhetens grundare och ägarstruktur idag. 

Information om eventuell börsintroduktion härstammar också från sådana data. Ett viktigt 

urvalskriterium har varit att företaget ska uppfylla definitionerna av ett familjeföretag. Det 

finns flera olika definitioner (se vidare avsnitt 3.3) på vad ett familjeföretag men i denna 

studie utgår jag ifrån att företaget ska ha en tydlig familjeidentitet med ett framträdande 

ägandeskap av en eller flera familjer. På företagens hemsidor har jag även kunnat utläsa att de 

upplever sig själva som ett familjeföretag.  
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Urvalet har bekräftats genom att jag sökt upp valda familjeföretag via Affärsdatas hemsida 

(www.ad.se).  

Min ambition med urvalet var att försöka välja företag med huvudkontor i Skåne län för att 

kunna koordinera samtliga intervjuer under samma tillfälle. Jag är medveten om att valet av 

respondent har haft stor betydelse för utfallet av studien. Just insikt och kunskap om 

undersökningens syfte är en förutsättning för att urvalet ska bli representativt och således öka 

giltigheten i undersökningen. Det bör poängteras att min ambition var att intervjua ägare eller 

styrelsemedlemmar men då det visat sig vara i stort sett omöjligt att få tag på dessa personer 

har jag försökt inrikta mig på personer med god insikt i fallföretagens ekonomiska strategier 

och strukturer.  

Nedan följer en förteckning över de fallföretag och personer som ingår i studien och dess 

befattning:  

Företag Börsnotering Befattning Namn 

PEAB Sverige AB Börsnoterat Business controller Peter Andersson 

Wallenstam AB Börsnoterat CFO Ulf Ek 

       

Alfa icke-börsnoterat Investor Committee Zeus 

Beta icke-börsnoterat Deputy CEO & CFO Poseidon 

Gamma  icke-börsnoterat HR Director Apollon 

Tetra Pak AB icke-börsnoterat Director of business control Håkan Rylander 
 

Tabell 1.  Studiens respondenter 

2.3.3.1 Presentation av urval 

Håkan Rylander är chef för den operativa verksamheten inom ett område i Tetra Pak som 

heter Strategic Planning and Business Transformation. Det är ett område som arbetar mycket 

med verksamhetsutveckling, där IT-verksamhet är den klart dominerande verksamheten. 

Avdelningen är en integrerad verksamhet inom koncernen och tillhör moderbolaget AB Tetra 

Pak i Sverige. Rylander arbetar dagligen inom tre olika områden, dels med strategisk 

planering men även med processutveckling och IT-verksamhet. Han är vidare ansvarig för 

både ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning inom dessa områden. Han har varit 

verksam i koncernen i 19 år. 

Peter Andersson är affärsområdescontroller på PEAB Anläggning. PEAB är uppdelat i fyra 

olika affärsområden där anläggning är den klart dominerande verksamheten. Andersson 

arbetar huvudsakligen med prognosarbete och bokslut. Han har arbetat inom företaget i 16 år. 

http://www.ad.se/
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Zeus arbetar huvudsakligen med investeringsbeslut på ett dotterbolag till den huvudsakliga 

Alfa koncernen. Investeringsbesluten fokuserar främst på koncernens möjlighet till expansion 

och tillväxt. Zeus är verksam i en så kallad Investor Committee tillsammans med flertalet 

affärsområdeschefer i landet. Det vardagliga arbetet omfattar bland annat att upprätta kalkyler 

och budgetar, Zeus svarar även för uppföljning och utvärdering av investeringsbeslut. Zeus 

har varit verksam inom koncernen i över 40 år. 

Poseidon är vice VD i Beta koncernen och tillika Chief Financial Officer (CFO). De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar arbete inom ekonomi, finans, HR och IT-

verksamhet. Poseidon har varit verksam i koncernen i fem år.    

Apollon är HR ansvarig i Gamma koncernen och arbetar huvudsakligen med frågor som rör 

human relations. Apollon är även representerad i företagets koncernledning. Tidigare har 

Apollon arbetet som styrelsesekreterare, där hen har hjälpt till att utforma affärsplaner och 

haft ett nära samarbete med koncernens ägare, tillika familj. Apollon har varit verksam i 

koncernen i 11 år. 

Ulf Ek är CFO på Wallenstam i Göteborg. Han har varit anställd på företaget i tio år och 

arbetar huvudsakligen med finansiella frågor som rör företagets dagliga verksamhet. Han är 

även representerad i företagets koncernledning.  

Samtliga personer är verksamma på positioner med god inblick i verksamhetens 

ekonomistyrning. Som jag nämnt tidigare är jag medveten om att utfallet kommer att variera 

beroende på respondentens ställning i verksamheten. Olika respondenter kommer att ha olika 

insikt i verksamheten samt olika uppfattningar och värderingar vad värdebaserad styrning och 

aktieägarvärde symboliserar. Vidare har jag endast genomfört ett begränsat antal intervjuer. 

All insamlad data representerar således inget genomsnitt för familjeföretag i Sverige. Det går 

således inte att generalisera respondenternas uppfattningar om studiens tema gäller för bolaget 

som helhet då jag endast har intervjuat en person i respektive bolag.  

2.3.4 Sekundärdata 

Utöver informationen från fallföretagens hemsidor och årsredovisningar utgör även 

information och data från böcker, artiklar och uppsatser där aktieägarvärde, värdebaserad 

styrning och familjeföretag har behandlats, sekundär data. Jacobsen (2002) menar att 

sekundär data är data som ursprungligen är inhämtad av någon annan än undersökaren själv. 

Jag har kritisk granskat all sekundär data som har använts i studien.  
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Efter att ha analyserat materialet anser jag att de sekundär data som funnits tillgänglig är 

tillförlitlig då publicerat material är relevant och aktuellt för studien. Det föreligger även 

ingen anledning för företagen och upphovsmännen att publicera några osanningar. Patel och 

Davidson (2011) betonar att en forskare måste ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot de 

dokument och data som undersökningen omfattar. Källkritik har därför beaktats under hela 

uppsatsprocessen. All sekundär data som använts i studien består av relevant och trovärdig 

data då den huvudsakligen består av vetenskaplig och akademisk litteratur. Således är den 

data som använts producerad, genomarbetad och granskad för att vara tillförlitlig för studiens 

syfte och problemformulering. All litteratur som använts i studien har varit tillgänglig via 

universitetsbiblioteket i Växjö eller via sökmotorn Google Scholar. De vetenskapliga 

artiklarna som har använts i studien har hämtats genom Linnéuniversitetets databas, 

OneSearch, i syfte att erhålla relevanta artiklar för studiens ämnesområde. De mest frekventa 

sökorden som använts, separat eller i kombination, har varit; shareholder value, Value Based 

Management (VBM), family business och Corporate Governance. Den svenska översättningen 

av samma begrepp har även använts i viss utsträckning. 
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3 AKTIEÄGARVÄRDE, VÄRDEBASERAD STYRNING & 

FAMILJEFÖRETAG – EN LITTERATURGENOMGÅNG 

I studiens tredje kapitel presenteras relevant teori inom valt ämnesområde. Kapitlet är indelat 

i tre huvudområden med anknytning till studiens syfte och problem, nämligen; 

aktieägarvärde, värdebaserad styrning (VBM) och familjeföretag. Studiens teoretiska 

referensram utgör vidare underlag för uppsatsens analys och avslutande slutsatser.  

3.1 Aktieägarvärde 

Värdeskapande uppstår då företagets avkastning på det investerade kapitalet överstiger det 

avkastningskrav som investerare och aktieägare har formulerat, värdeskapande innebär 

således en typ av överavkastning. Företagets värde drivs i huvudsak av dess förmåga att 

generera långsiktiga kassaflöden. Detta kassaflöde drivs sedan i sin tur utav långsiktig tillväxt 

och av den avkastning som verksamheten tillägnar sig från investerat kapital i förhållande till 

nedlagda kapitalkostnader. Det bör poängteras att värde för företaget inte är detsamma som 

aktieägarvärde. Landelius och Treffner (1998) karaktäriserar aktieägarvärde som det arbete 

som företaget lägger ner för att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning, alltså den 

värdeskapande processen för att öka värdet för sina aktieägare. Mer konkret menar författarna 

att aktieägarvärde är företagets rörelsetillgångar minus skulderna, eller nuvärdet av framtida 

kassaflöden diskonterat med den vägda kapitalkostnaden minus värdet på låneskulder.  

Att skapa aktieägarvärde ses ofta som en nödvändighet för att en verksamhet ska överleva på 

lång sikt. Knight (1997) poängterar dock att en hög lönsamhet inte alltid garanterar värde för 

aktieägare. Anledningen till det är att värdeskapande för aktieägare innebär så mycket mer än 

bara lönsamhet. Författaren menar att ett företags lönsamhet inte har någonting att göra med 

värdeskapande i verksamheten. När det gäller att skapa aktieägarvärde, har lönsamma företag 

således ingen konkurrensfördel i förhållande till mindre lönsamma företag. Författaren 

fortsätter med att förklara att företag har olika förutsättningar för att skapa värde, det kan dels 

handla om vilken miljö man är verksam i eller tillgången till resurser. Clarke (2000) menar att 

företag som är inriktade på att skapa aktieägarvärde fokuserar mer på kassaflöde än vinst och 

lönsamhet, vilket överensstämmer med moderna ekonomistyrningsfunktioner såsom 

värdebaserad styrning.  

 



       18 18 

 

Martin & Petty (2001) förklarar att värdeskapande är en omfattande process vilken involverar 

mer än bara övervakning av företagets resultat. Värde för företaget och dess aktieägare skapas 

även då företagets operativa verksamhet är engagerade i arbetet med att identifiera goda 

investeringsmöjligheter. Den operativa verksamheten måste vidare även utvärdera och 

analysera de olika investeringarnas potential för framtida värde. För att den operativa 

verksamheten ska lyckas utveckla och fastställa effektiva strategier för att öka företagets 

värde måste de först förstå vilka faktorer som är avgörande för aktieägarvärdet. Därefter 

måste de bedöma med vilka verktyg som de kan skapa en miljö där aktieägarvärde faktiskt är 

en möjlighet. Precis som tidigare litteratur om äganderätter (Alchian och Demsetz, 1972) och 

agentteori (Fama, 1980) hävdar, föreligger det olika incitament och intressekonflikter mellan 

företagets ägare och operativa verksamhet vilket leder till konflikter och agentkostnader som 

hämmar företagets värde. Det är huvudsakligen aktieägarna som bär denna förlust. 

Värdebaserad styrning är en lösning på dessa problem då denna styrningsfunktion erbjuder en 

integrerad strategi och ekonomistyrning som tillämpas i syfte att minska agentkostnader och 

öka aktieägarvärdet. För att underlätta kommande analys kommer jag att utgå från Landelius 

och Treffner (1998) definition av aktieägarvärde.  

3.2 Värdebaserad styrning 

Ekonomistyrning innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, 

utvärdera och anpassa företagets verksamhet i strävan efter att uppnå ekonomiska mål av både 

finansiell och icke-finansiell karaktär. Ekonomistyrningens huvudsakliga syfte är att 

underlätta företagets arbete med att uppnå strategiska mål, det vill säga 

strategiimplementeringen. Ax et al. (2005, sid. 82) definierar ekonomistyrning enligt följande; 

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål. Företagets vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplanering utgör 

sedan ekonomistyrningens utgångspunkter.  

Value Based management (VBM), eller värdebaserad styrning är ett relativt nytt begrepp som 

företagen kan använda sig utav för att bedöma sin verksamhet. Värdebaserad styrning 

representerar en utveckling inom ekonomistyrningsområdet över fyra decenniers forskning 

och praktisk tillämpning. VBM tillhör den fjärde fasen och begreppet fick allt större 

inflytande i början på 1990-talet då företagen fick en insikt i att värdeskapande är en 

nyckelfaktor för långsiktig överlevnad i en ytterst konkurrensutsatt miljö. Ittner och Larcker 

(2001) redogör för utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet på följande sida: 
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1) Före 1950 var ekonomistyrningens huvudsakliga fokus inriktad på kostnaderna för 

beslutsfattande och finansiell kontroll. För att hålla reda på kostnaderna användes i 

första hand olika former av budgeterings- och kostnadsredovisningssystem. 

 

2) I mitten av 1960-talet skiftade ekonomistyrningens fokus, numera skulle 

redovisningsinformation och finansiell information utgöra underlag för företagets 

operativa verksamhet i hänseende för planering och styrning. Vidare skulle det 

vara en tydlig skillnad mellan företagets ekonomistyrning och dess strategiska 

planering samt verksamhetsplanering. 

 

3) I mitten av 1980-talet skiftade återigen ekonomistyrningens fokus, fokus skiftade 

från en strikt planering och kontroll till en inriktning som fokuserade på maximalt 

resursutnyttjande. Förändringen var en följd av det ökade användandet av Total 

Quality Management (TQM) samt nya redovisningsverktyg såsom 

processanalyser, strategisk kostnadsstyrning och aktivitetsbaserad 

kostnadskalkylering (ABC). 

 

4) I mitten av 1990-talet genomgick ekonomistyrningen den fjärde utvecklingsfasen. 

Den tidigare fokuseringen på planering, styrning och effektivisering kom nu även 

till att omfatta en mer strategisk inriktning där företagets värdeskapande stod i 

centrum. Sådant värdeskapande uppstod genom identifiering, mätning och 

hantering av drivkrafter bakom kundvärde, organisatorisk innovation samt 

avkastning till aktieägare. Nya styrningsverktyg såsom balanserade styrkort 

introducerades, syftet var att främja värdeskapande för det enskilda företaget 

genom att ge indikationer om nuvarande och förväntade strategiska tillstånd inom 

verksamheten.  

 

VBM syftar alltså till att skapa bättre och långsiktiga värden för företagens aktieägare. 

Ramverket varierar till viss del mellan olika verksamheter och innehåller en rad vägledande 

principer som syftar till att mäta prestationer, allokera resurser och fastställa mål i enlighet 

med det övergripande målet, långsiktigt aktieägarvärde. Ittner och Larcker (2001) förklarar att 

ramverket för VBM innehåller fem stycken avsnitt där den övergripande målsättningen är att 

öka aktieägarvärdet. Nedan ges en kort redogörelse för VBM ramverket: 
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Det första steget innefattar arbetet med att specificera verksamhetens interna mål vilka ska 

överensstämma med det övergripande målet av att maximera aktieägarnas avkastning. Den 

övergripande målsättningen ligger sedan till grund för målsättningen av verksamhetens olika 

enheter. Det andra steget i VBM ramverket avser huruvida organisationens strategi och 

struktur ska formuleras för att kunna uppnå de tidigare specificerade målen. Företagets 

strategi måste överensstämma med verksamhetens strukturer och processer. Att identifiera 

företagets värdedrivare eller konkreta prestationsvariabler är det tredje steget i VBM 

ramverket. Dessa så kallade värdedrivare skapar aktieägarvärde givet verksamhetens 

fastställda strategier och strukturer. Processen omfattar identifiering av både finansiella och 

icke-finansiella värdedrivare. Värdedrivarna förväntas förbättra resursallokeringen men även 

identifiera aktiviteter som ökar intäkterna och minskar kostnaderna.  

Värdedrivarna utgör vidare utgångspunkt för kartläggning och fastställande av verksamhetens 

handlingsplaner och prestationsmått. Just handlingsplaner och prestationsmått utgör det fjärde 

steget i VBM processen. Handlingsplanerna baseras på värdedrivarna där målet är att öka 

intäkterna och minska kostnaderna. Företaget väljer sedan prestationsmått och kortsiktiga mål 

som kan mäta och utvärdera effekterna av valda handlingsplaner. Handlingsplanerna och 

prestationsmåtten ligger sedan till grund för fortsatt utvärdering av verksamhetens resultat och 

styrningsstrukturer. VBM processens avslutande steg innehåller en omfattande utvärdering 

och löpande uppföljning av verksamhetens prestation. Företaget ska göra noggranna 

bedömningar av giltigheten i verksamhetens interna målsättningar, strategier, planer och 

kontrollsystem i förhållande till verksamhetens resultat. Överensstämmer inte bedömningarna 

med varandra måste företaget göra omprövningar av verksamhetens mål, strategier och 

handlingsplaner. VBM processen fokuserar främst på informationsflödet som krävs för att ett 

företag ska lära sig av sina misstag för att sedan utarbeta nya handlingsplaner.  

Utvärderingen och de gjorda bedömningarna följs ofta av någon form av belöning. Belöningar 

utgör incitament för företagets anställda då de får ta del av ersättningen ifall verksamheten 

uppnår uppsatta mål. Således påverkar verksamhetens belöningssystem resultatet av deras 

värdebaserade styrning. Martin och Petty (2001) betonar att det inte räcker med 

konkurrenskraftiga belöningssystem för att försäkra och motivera medarbetarnas vilja och 

strävan efter ökat aktieägarvärde. Belöningarna måste även kopplas ihop tillsammans med 

verksamhetens faktiska resultat. Således tillämpas en av de grundläggande faktorerna inom 

VBM litteraturen, nämligen att what’s get measured, get’s done.  
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Ittner och Larcker (2001) poängterar slutligen att den avslutande uppföljningen och 

utvärderingen kan innehålla feedback från verksamhetens externa intressenter, därmed kan 

företaget få information huruvida de lyckats implementera sina strategier och uppfyllt sina 

mål.  

3.2.1 Styrmodeller inom värdebaserad styrning 

Som jag redogjort för tidigare har företagens ökade fokusering på aktieägarvärde och 

ägarstyrning gett upphov till modeller och verktyg som ska hjälpa företagen att styra mot att 

skapa aktieägarvärde. Värdebaserad styrning är en sådan normativ ekonomistyrningsmetod 

som eftersträvar aktieägarvärde. Inom VBM litteraturen finns det flera olika modeller eller 

måttenheter som utgör diverse styrmodeller för verksamhetens värdebaserade styrning. 

Copeland et al. (2000) betonar att det inte finns något rätt sätt för företag att skapa värde. 

Dock är valet av styrmodell betydelsefullt, vald styrmodell måste ge ett rättvisande resultat 

för företagets aktieägarvärde. Författarna skiljer mellan styrmodeller som baseras på 

redovisningsinformation och de som baseras på diskonterade kassaflöden. De menar att de 

redovisningsbaserade styrmodellerna ger en kortsiktig finansiell indikation till företaget. De 

diskonterade kassaflödena däremot utgör styrmodeller som anger mer långsiktiga 

prestationsmått av verksamhetens resultat och som används för strategisk analys. Författarna 

fortsätter att förklara att tendensen är sådan att de styrmodeller som baseras på diskonterade 

kassaflöden ersätter de mer redovisningsbaserade styrmodellerna ute i företagen. Anledningen 

till det är att de ger en mer korrekt metod att mäta lönsamhet och tillväxtmöjligheter. De ger 

även upphov till diskussioner inom företagets olika avdelningar avseende vad som verkligen 

är värdeskapande för verksamheten. De diskonterade kassaflödena ska fungera som ett slags 

komplement till företagets interna redovisningsmodeller.  

3.2.1.1 Modeller som baseras på redovisningsinformation 

Economic Value Added (EVA
TM

): detta mått mäter företagets eller en enskild enhets 

ekonomiska prestation och värde. EVA
TM

 beräknas genom skillnaden mellan avkastning på 

investerat kapital och kapitalkostnaden. Gressle (2001) uttrycker EVA
TM

 som ett slags 

residualresultat, vilket innebär att kostnaden för eget och lånat kapital subtraheras från 

verksamhetens vinst. Enligt EVA
TM

 modellen skapar företaget ekonomiskt mervärde först när 

samtliga kostnader inklusive ränta på lånat kapital och ett avkastningskrav på eget kapital är 

täckt. (se vidare Samuelson och Olve, 2008) 
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Market Value Added (MVA): detta mått anger skillnaden mellan företagets marknadsvärde, 

inklusive företagets eget kapital och skulder, och investerat kapital i verksamheten. Överstiger 

företagets marknadsvärde andelen investerat kapital i verksamheten har företaget lyckats 

skapa mervärde. (se vidare Samuelson och Olve, 2008)  

Return On Net Assets (RONA): avkastningen på företagets nettotillgångar beräknas genom att 

företagets resultat efter skatt (nettoresultat) divideras med verksamhetens 

anläggningstillgångar och rörelsekapital. Rörelsekapitalet är verksamhetens 

omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna. Ju högre avkastning desto bättre är 

verksamhetens resultatutveckling. Det är dock viktigt att poängtera att detta mått är 

otillräckligt för att förstå innebörden av företagets resultat. Det behövs fler nyckeltal för att 

analysera och utvärdera företagets finansiella status. (se vidare Copeland et al., 2000) 

3.2.1.2 Modeller som baseras på diskonterade kassaflöden 

Cash Value Added (CVA): CVA är ett styrmått som ger signaler om och mäter vad som krävs 

för långsiktig och ekonomisk tillväxt. Modellen fokuserar på kassaflöden och 

tillväxtmöjligheter som ett resultat av beslutsfattande. CVA beräknas i tre olika steg. Först 

måste företaget identifiera kapitalkostanden för sina aktiva strategiska investeringar. Därefter 

uppskattas livslängden för samtliga investeringar. Därefter fastställs de nominella 

kassaflödena som dessa investeringar måste generera periodvis för att ett nettonuvärde på noll 

ska genereras. Slutligen utarbetas en prognos för det förväntade kassaflödet för investeringen. 

Investeringen skapar värde för verksamheten om dess faktiska kassaflöde överstiger kravet på 

kassaflöde. (se vidare Weissenrieder och Ottosson, 1996) 

Shareholder Value Added (SVA): detta mått kommunicerar företagets värde till dess 

aktieägare. Modellen beräknas genom att företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad 

subtraheras från verksamhetens rörelseresultat. Kapitalkostnaderna innefattar dels kostnader 

för förbrukning (värdeminskning) men även räntekostnader för lånat kapital och 

avkastningskrav på eget kapital. Genom att kommunicera företagets faktiska marknadsvärde 

istället för det bokförda värdet kommer en mer rättvisande bild av verksamheten förmedlas till 

företagets intressenter. Samtidigt genererar det ett mervärde för aktieägarna. (se vidare 

Samuelson och Olve, 2008) 
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Cash-flow Return On Investment (CFROI): Landelius och Treffner (1998) förklarar att detta 

mått används för att utvärdera företagets långsiktiga strategi och resursallokering. Företaget 

försöker uppskatta den procentuella avkastningen av en viss tillgång över dess livslängd. De 

kassaflöden som genererats från investeringen av tillgången ställs i relation till det investerade 

kapitalet. Grundtanken med denna modell är att undersöka om marknadsvärdet av företagets 

fysiska tillgångar överstiger dess återanskaffningsvärde uttryckt i nuvärde.  

3.2.2 För- och nackdelar med värdebaserad styrning 

Värdebaserad styrning, som mer och mer ersätter de traditionella 

ekonomistyrningsmodellerna är långt ifrån en perfekt ekonomistyrningsfunktion. Inget av de 

presenterade styrmodellerna eller måttenheterna här ovan är optimala och det varierar även 

huruvida modellerna implementeras i olika verksamheter. Värdebaserad styrning fokuserar 

huvudsakligen på kassaflöden, kassaflöden utgör i sin tur utgångspunkt för företag med 

tydligt fokus på värdeskapande. Genom att tillämpa kassaflödesmodeller blir det enklare för 

investerare och andra externa intressenter att jämföra företag i olika länder då de 

redovisningsbaserade modellerna måste följa fastställda principer och lagar vilket påverkar 

det redovisade resultatet, tillika värdet på verksamheten. Copeland et al. (2000) poängterar att 

det inte finns ett korrekt sätt att skapa värde, utan varje metod är unik för varje verksamhet. 

De menar att företaget måste göra grundläggande utvärderingar av sin verksamhet för att 

identifiera de enheter som skapar eller begränsar värdet. Implementeringen kan bland annat 

hämmas av inställningen till förändring från den operativa verksamheten, det kan även 

föreligga kulturella oenigheter som försvårar tillämpningen av värdebaserad styrning.  

En av de huvudsakliga fördelarna med värdebaserad styrning är att funktionen vägleder 

företagets operativa verksamhet att fokusera på företagets värdedrivare och vad som faktiskt 

skapar värde. VBM är ett effektivt strategiskt verktyg som underlättar resursallokering och 

jämförelser med konkurrenter. Baksidan med VBM är att implementeringen är kostsam, 

därutöver innebär fokuseringen på kassaflöde svårigheter för företagen att prognostisera 

framtida värde. De styrmodeller som är baserade på kassaflöden innefattar även komplexa 

mätmetoder som kan vara komplicerade att förstå och utföra för olika verksamheter.  
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Brodin et al. (2000) poängterar att värdebaserad styrning bör ifrågasättas då konceptet 

uteslutande fokuserar på synbara värden ur ett alltför kortsiktigt perspektiv. Att enbart styra 

en verksamhet för att tillfredsställa aktieägarna är en snedvriden målsättning. De menar att 

företaget inte bara existerar för ägarna utan även för välfärden i samhället generellt, företaget 

möjliggör arbetstillfällen och skapar en trygghet samtidigt som det stimulerar ekonomin och 

en framtida tillväxt.  

3.3 Familjeföretag  

Det råder delade meningar inom forskningen avseende definitionen av ett familjeföretag. 

Forskningen inom området familjeägda företag är relativt nytt och påbörjades under mitten av 

1980-talet. Det är ett växande forskningsfält där forskare måste ta hänsyn till flera olika 

aspekter. Bland annat påverkar familjens inflytande i stor utsträckning hur företagets 

strukturer och visioner formuleras. Just avsaknaden av en tydlig definition samt avsaknaden 

av ett konkret register över familjeföretag har gjort att forskare blivit alltmer osäkra avseende 

rimligheten utav tidigare forskning. Familjeägda företag är en företagsform som dominerar 

flera av världens ekonomier, däribland Sverige. Återigen är det dock viktigt att poängtera att 

avsaknaden av en tydlig definition påverkar om företaget klassificeras som ett familjeföretag 

eller inte. 

Andersson och Reeb (2003) definierar i sin studie familjeägda företag utifrån tre olika 

kriterier; aktieägarkapital inom familjen, familjemedlemmar representerade i styrelsen samt 

huruvida grundare eller arvinge är verkställande direktör i företaget. McConaughy et al. 

(2001) definierar familjeägda företag som börsnoterade bolag där verkställande direktör är 

grundaren alternativt någon inom grundarens familj. Chrisman et al. (2004) fastställer 

familjeägda företag i stort sätt på samma sätt som Andersson och Reeb då de fastställer ett 

familjeägt företag genom att undersöka procent av familjärt ägande, antal familjemedlemmar i 

ledningen samt om en tronarvinge från familjen är tänkt som ägare för kommande generation. 

Gallo et al. (2000) utmärker sig från de andra då de låter det enskilda företaget själva 

kategorisera sig som familjeägt eller inte med hjälp av enkäter.  

Det förekommer således flera olika definitioner på vad ett familjeägt företag är, definitionen 

är vidare avgörande hur många familjeägda företag som finns verksamma i en ekonomi. 

Gemensamt för de flesta definitionerna är dock att familjeägda företag tenderar att bli 

associerade med verksamheter som har någon typ av familjeidentitet, historia och 

framträdande ägandeskap av en eller flera familjer, vilket är utgångspunkt i denna studie.  
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3.3.1 Fördelar och möjligheter med familjeägda företag 

Fördelarna med ett familjeföretag i förhållande till ett icke-familjeföretag går att se ur två 

perspektiv, dels ur ett ägandeperspektiv men även ur ett ledningsperspektiv. Ur 

ägarperspektivet är det fundamentala för ett familjeföretag att en eller flera familjemedlemmar 

äger en västenlig del av verksamheten och dess tillgångar. Ägandeskapet är koncentrerat och 

familjens medlemmar har ett stort aktiekapital och stor andel av rösterna.  

Ur ledningsperspektivet däremot tenderar familjemedlemmar att besitta viktiga positioner 

inom verksamheten, det är inte ovanligt att familjemedlemmar är verkställande direktör eller 

styrelseordförande. Engagerade aktieägare har större motivation att maximera företagets 

prestation och utgör aktieägarna en familjmedlem finns det även emotionella aspekter att ta 

hänsyn till. Familjeföretagens koncentrerade ägande tillsammans med familjens historiska 

närvaro ger fördelar för verksamheten då det underlättar övervakningen av verksamheten. 

Familjer har även fler incitament att undvika konflikter med ägare utanför familjen. Lee et al. 

(2004) betonar att på grund av sitt stora inflytande och engagemang i verksamheten är det 

lättare för enskilda familjemedlemmar att påverka och styra verksamheten i syfte att öka 

värdet för aktieägarna, tillika familjemedlemmarna. I familjeföretag torde det således 

förekomma få eller inga agentproblem. Principalen och agenten tenderar att vara samma 

person, alternativt att de besitter samma eller liknande målsättningar och värderingar då de 

ingår i samma familj. Problemet med motivering av ledningen som bland annat Demsetz och 

Lehn (1985) presenterar torde också vara i stort sett obefintlig i familjeföretag då familjens 

välstånd överensstämmer med verksamhetens överlevnad. Vidare tenderar familjer att 

upprätthålla sin närvaro i kärnverksamheten genom att låta den gå i arv från generation till 

generation. Således har familjeföretag ofta en lång planeringshorisont. Därmed tenderar 

företag att göra långsiktiga investeringar för att företagets överlevnad är en viktig 

angelägenhet för familjen. Andersson och Reeb (2003) poängterar även att företagets rykte är 

en aspekt som till stor del påverkar intressenternas uppfattningar om verksamheten.  

3.3.2 Nackdelar och hot med familjeägda företag 

Familjära aktieägare behöver inte ha samma intresse och målsättning som övriga aktieägare 

utanför familjen. Stora koncentrerade ägare såsom familjära aktieägare kan ha incitament att 

agera ur eget intresse vilket inte överensstämmer med de övriga aktieägarnas värderingar och 

målsättningar. Detta kan istället innebära att familjeföretag har höga agentkostnader och 

problem att motivera den operativa verksamheten då det föreligger en intressekonflikt mellan 

parterna. Att leda och att äga en verksamhet är två skilda arbetsuppgifter.  
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När ett familjeföretag delar dess värderingar och egenskaper med familjen intensifieras 

komplexiteten av att leda en sådan verksamhet. Eftersom ett familjeföretag aldrig är fritt från 

familjens inflytande och dess huvudsakliga målsättning av långsiktig överlevnad kan det 

uppstå kostnader associerade med ledningsproblematik. I takt med att familjemedlemmar 

tappar intresse och engagemang tappar de även den kompetens och behörighet som krävs för 

att leda en verksamhet på ett förmånligt sätt.  

Det finns alltid en risk att familjeägda verksamheter leds av personer som enbart representerar 

familjens intresse och inte besitter rätt kompetens för uppdraget. Precis som jag talat om 

tidigare är familjeföretag inte en homogen grupp med liknande preferenser, mål och 

ambitioner. Likaså är de olika familjemedlemmarna inställning till företagande oftast inte 

samstämmig. Denna oenighet kan ge upphov till agentproblem, bland annat problem med free 

riders (Fama, 1980) av familjemedlemmar som exempelvis upptar en styrelsepost som 

egentligen någon utanför familjen är mer lämplig för. Det bör poängteras att familjeföretag 

inte enbart är en kommersiell verksamhet utan familjens ursprungliga vision och värderingar 

är minst lika viktiga som att visa ett positivt resultat.  

3.3.3 Familjeföretag och börsen 

Jaskiwicz et al. (2005) förklarar att det finns en rad olika anledningar för ett familjeföretag att 

börsintroduceras. Det kan dels handla om motiv att förändra verksamhetens strategier, 

företaget vill exempelvis positionera sig gentemot sina konkurrenter för att erhålla nya 

fördelar. Marchiso och Ravasi (2000) förklarar även att familjeföretag väljer att 

börsintroduceras i syfte att reducera generationsproblematiken då en börsintroduktion 

genererar nya aktieägare och mer extern kontroll. Berk och DeMarzo (2011) betonar även den 

mest självklara anledningen till en börsintroduktion, det vill säga möjligheten att anskaffa nytt 

kapital i syfte att öka verksamhetens lönsamhet och tillväxt. Erhardt och Nowak (2003) 

poängterar i deras studie huruvida ägarstrukturen i ett familjeföretag förändras av en 

börsintroduktion. De menar att en börsintroduktion förändrar ägarstrukturen med fokus på 

antalet röstandelar. Författarna förklarar att familjeföretagets inhemska aktieägare 

introduceras med preferensaktier vid en börsintroduktion i syfte att behålla familjens grad av 

kontroll inom verksamheten.  
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Ahlgren (2012) bekräftar detta då hon menar att detta är särskilt aktuellt på den svenska 

marknaden vilken innehåller flertalet stora kontrollerande familjesfärer med stort inflytande 

genom framförallt preferensaktier. Behovet av kontroll varierar mellan familjer och vilken typ 

av ägare det avser. Just behovet av kontroll är starkt relaterat till familjeföretagets 

tillväxtmöjligheter. Det är viktigt att skilja mellan ägandeskap och kontroll av en verksamhet. 

Familjer som inte aktivt äger verksamheten kan fortfarande ha stort inflytande och stor 

kontroll över verksamheten genom att besitta en stor andel av rösterna. Ägandeskapet kan 

däremot ligga utanför familjen, exempelvis kan institutioner eller utländska ägare med större 

kompetens och kunskap fungera som verksamhetens huvudsakliga ägare, men där familjen 

har indirekt eller direkt kontroll över verksamheten.  

I tabellen nedan presenterar Dyer (2006) både för- och nackdelar huruvida prestation påverkas 

av de strategier och strukturer som ett familjeägt företag arbetar efter. 

 

Tabell 2. Familjefaktorer som påverkar verksamhetens prestation (Dyer, 2006, sid. 259)  

Dyer (2006) presenterar flertalet för- och nackdelar hur prestation påverkar strukturen i 

familjeägda företag i tabellen ovan. Tabellen avser inte bara generella agentkostnader utan 

för- och nackdelar av att rekrytera från en familj samt betydelsen av familjeföretagets 

varumärke. Som framgått av argumenten och tabellen ovan upplevs ofta fördelarna med ett 

familjeägt företag även som nackdelar vilket gör forskningen av familjeägda företag 

intressant.  
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3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Nedan presenteras en sammanfattande teoretisk modell där jag sammanfattar studiens 

teoretiska referensram. Denna modell kommer sedan att ligga till grund för kommande 

analyser och slutsatser.  

 

Figur 1. Egen sammanfattning av studiens teoretiska referensram.  
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4 EMPIRI 

Detta kapitel redogör för all insamlad empiri från genomförda intervjuer. Inledningsvis ges 

en kort presentation av varje fallföretag som medverkat i studien. Därefter behandlas och 

tolkas respondenternas syn på aktieägarvärde och hur just deras verksamhet uppfattar 

värdebaserad styrning som en funktion att skapa och säkerställa värde för ägarna. Kapitlet 

utgör tillsammans med den teoretiska referensramen underlag för studiens analyser och 

slutsatser.  

4.1 Presentation av fallföretag 

4.1.1 Noterade familjeföretag 

PEAB Sverige AB är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 

anställda. PEAB erbjuder flertalet produkter och tjänster med hög kvalitet i alla led i 

byggprocessen. Företaget är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap listan 

sedan 1987. Företaget grundades 1959 av bröderna Mats och Erik Paulsson. Idag äger 

bröderna och deras familjer, och i sin tur deras familjer, drygt halva bolaget. Huvudkontoret 

ligger i Förslöv, Skåne län. (PEAB, 2013) 

Wallenstam AB är ett svenskt fastighetsbolag som huvudsakligen äger, förvaltar och förädlar 

bostads- och företagsfastigheter i storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. 

Företaget grundades redan 1944 av Lennart Wallenstam under namnet Lennart Wallenstam 

Byggnads AB, verksamheten var till en början inriktad på att bygga enstaka villor men även 

flerfamiljshus. Wallenstam börsintroducerades 1984 och aktien är idag representerad på Large 

Cap listan. Idag äger andra generationen Wallenstam över 60 % av rösterna i bolaget. 

(Wallenstam, 2013) 

4.1.2 Onoterade familjeföretag 

Alfa startade sin verksamhet år 1943. Till en början såldes enbart enklare kontorsmaterial. 

Numera erbjuder koncernen ett brett utbud av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till låga priser. Idag är koncernen ett globalt företag med över 140 000 

anställda i 44 länder. Ägarstrukturen karaktäriseras av en sfär som innehåller tre 

internationella koncerner över vilken grundarens familj har direkt eller indirekt kontroll. 

Sfären innehåller stiftelser som äger moderbolag och privatägda företag där familjen har mer 

eller mindre kontroll. (Zeus, 2013)  
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Beta är ett fjärde generationens familjeföretag som startade redan 1878 då den första 

generationen startade ett bageri i Malmö. Under fyra generationer har verksamheten 

sedermera utvecklats till att erbjuda ett kvalitetssäkrat brödsortiment som är konsumenternas 

självklara val. Koncernen har idag över 1 400 medarbetare och förser stora delar av Europa 

med produkter från sitt unika sortiment. (Poseidon, 2013)  

Gamma är ett tredje- och fjärde generationens familjeföretag. Företaget startade 1922 i 

Hässleholm med omnejd som en liten agentur som sålde kaffe, margarin och ost. Idag är 

koncernen landets femte största detaljhandelsgrupp. Koncernen fokuserar numera inte bara på 

livsmedel utan även på kläder och heminredning, koncernen har över 4 000 anställda i sex 

länder. (Apollon, 2013)  

AB Tetra Pak utvecklar, tillverkar och marknadsför system för förädling, förpackning och 

distribution av flytande livsmedel. Företagets svenska verksamhet har cirka 4 000 anställda 

där merparten är verksamma på huvudkontoret i Lund. År 1943 började Erik Wallenberg 

utveckla en unik mjölkförpackning, en idé som entreprenören och tillika grundaren Ruben 

Rausing sedermera investerar i. 1950 registreras Tetra Pak som bolag och därefter startade 

produktionen på allvar i lokalerna i Lund. År 1991 förvärvar företaget Alfa Laval, en av 

världens största leverantörer av utrustning och anläggningar till livsmedels- och 

processindustrin samt jordbruksindustrin. Tillsammans bildar bolagen Tetra Pak Alfa Laval 

gruppen, som nu erbjuder produkter och kompetens från råvara till butik. Alfa Laval blir 1993 

en självständig industri inom Tetra Laval gruppen och förvärvas år 2000 av investmentbolaget 

Industri Kapital. Alfa Laval börsintroduceras återigen år 2003 i jämförelse med Tetra Pak som 

förblir ett familjeföretag. Idag ingår även de självständiga företagen DeLaval och Sidel i Tetra 

Pak gruppen. (Rylander, 2013; Tetra Pak, 2013) 
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4.2 Aktieägarvärde 

Insamlad empiri har visat att valda fallföretag inte använder begreppet aktieägarvärde i någon 

vidare bemärkelse i det vardagliga arbetet. Aktieägarvärde har visat sig vara ett begrepp som 

fallföretagen självklart är medvetna om men som de inte aktivt kommunicerar inom 

organisationen. Att skapa och säkerställa värde för ägarna har visat sig inte vara det enda 

målet för fallföretagen. Att skapa värde för sina ägare är självklart en viktig del för varje 

fallföretag men det finns även andra styrmått och definitioner för värde som är av betydelse 

för respektive verksamhet. Håkan Rylander på AB Tetra Pak förklarar att deras 

företagsstrategi och vision är grundläggande för att verksamheten ska lyckas skapa och 

säkerställa värde för verksamheten och dess ägare. Rylander får medhåll från både Zeus och 

Poseidon som båda menar att aktieägarvärde skapas och säkerställs först när koncernens 

vision genomsyrar hela organisationen.  

Ulf Ek på Wallenstam förklarar att deras företag styrs utifrån specifika affärsplaner, mål och 

strategier. De har vidare identifierat och fastställt strategier inom sex nyckelområden, 

däribland verksamhetens aktieägarstrategi. Wallenstam ska tillvarata ägarnas intressen 

genom att pröva samtliga på marknaden relevanta aktierelaterade instrument för att inneha 

en för bolaget optimal kapitalstruktur. Lyckas Wallenstam tillvarata ägarnas intressen 

kommer aktieägarvärdet säkerställas. Peter Andersson på PEAB Anläggning förklarar att 

deras verksamhet arbetar utefter fyra kärnvärden för att lyckas skapa och säkerställa 

aktieägarvärde och företagsvärde. Genom att vara jordnära, utvecklande, pålitliga och 

personliga kommer PEAB att lyckas skapa värde och stärka sitt varumärke. Zeus betonar även 

hen vikten av företagets kärnvärden och vision som en absolut nödvändighet för att företaget 

ska lyckas säkerställa värde för aktieägarna men framförallt för kunderna.  

Samtliga fallföretag är överens om att aktieägarvärde till viss mån symboliserar ett värde för 

den avkastning som ägarna får på sitt investerade kapital. Respondenterna är överens om att 

det är viktigt att följa verksamhetens strategier och vision för att värde ska skapas. Eftersom 

fallföretagen är verksamma i skilda branscher är det dock stor skillnad huruvida värde 

uppfattas och säkerställs. Andersson förklarar att PEAB i första hand utgår från 

resultaträkningen när de utvärderar sina utföra entreprenader. Ett viktigt styrmedel för att 

skapa värde för just deras verksamhet är att visa ett positivt resultat för varje enskilt projekt.  
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Wallenstam däremot koncentrerar sig mer på balansräkningen och studerar i första hand 

substansvärdet, det vill säga värdet på verksamhetens bokförda egna kapital samt skillnaden 

mellan tillgångarnas bokförda värde och marknadsvärde.  

Vidare kännetecknas samtliga familjeföretag av en långsiktighet när det gäller att lyckas 

skapa och säkerställa aktieägarvärde. Poseidon uttrycker det genom att förklara att koncernen 

inte enbart fokuserar på kassaflöde, det är minst lika viktigt att företaget lever vidare för 

kommande generationer. Återigen är det primära värdet inte just värde för aktieägarna utan 

mer generellt värde för verksamheten som helhet. Även för Gamma koncernen är det viktigt 

att företaget lever vidare på sikt. Apollon betonar att man arbetar mycket med värderingar och 

en grundläggande värdering är att bevara företaget som ett självständigt och oberoende 

familjeföretag. Genom att bevara ägarmodellen och övervaka företagets oberoende kommer 

verksamheten skapa värde för alla inblandade parter, förklarar Apollon. Avkastningen och 

resultatet blir således ett sekundärt mål för verksamheten. Gamma koncernen följer en 

utarbetad skrift, ”Familjen och firman”, där familjens, tillika ägarnas, huvudsakliga syfte med 

företagande finns formulerad och hur firman är ett medel för att uppnå vad familjen vill 

åstadkomma. Genom att främja familjens intressen kommer verksamheten skapa och 

säkerställa aktieägarvärde, betonar Apollon. 

För att förstå hur de olika verksamheterna skapar aktieägarvärde måste man titta närmare på 

vilket värde de använder sig utav vid jämförelser med liknande verksamheter.  

Hur genomför fallföretagen jämförelser avseende värdet på företaget i förhållande till 

liknande verksamheter? 

Rylander förklarar att Tetra Pak i första hand utgår ifrån tre finansiella mått som ingår i deras 

Balanced Scorecard (BSC) när de jämför sig med sina konkurrenter. Tetra Pak fokuserar 

främst på marknadsandelar, storlek och lönsamhet. Beta koncernen arbetar även de mycket 

med marknadsandelar vid jämförelser. De fokuserar även på tillväxtmöjligheter och konkret 

vinstmarginal. I Alfa koncernen förekommer inte jämförelser i så stor utsträckning. Zeus 

förklarar att marknadsandelar och tillväxtmöjligheter självklart är av intresse men eftersom 

verksamheten i första hand fokuserar på sina kunder mäter man istället andelen nöjda kunder 

och faktiskt kundnytta. Precis som i Alfa koncernen förekommer jämförelser inte i så stor 

utsträckning i Gamma koncernen. Att sälja verksamheten eller börsnotera sig är idag två icke-

frågor för verksamheten.  
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Eftersom företaget är en dagligvaruhandel vilken är tidskrävande och svår att etablera, dels 

vad gäller butiker, distributionsled och relationer till leverantörer anser Apollon att det är 

svårt att sätta ett konkret värde för jämförelser med liknande verksamheter. De börsnoterade 

företagen däremot använder mer branschspecifika nyckeltal eller mått för att jämföra sig med 

sina konkurrenter. PEAB fokuserar uteslutande på lönsamhet och på att visa ett positivt 

resultat för varje utförd entreprenad. Att projekten ska gå med vinst är det uttalade målet, men 

det är viktigt att betona att PEAB inte i första hand vill öka i volym och tillväxt genom att ta 

sysselsättningsarbeten för att öka intäkterna på kort sikt, förklarar Andersson. Ek på 

Wallenstam förklarar att substansvärdet ligger till grund för jämförelser med liknande 

verksamheter. Wallenstam lägger stor vikt vid hållbar förvaltning vilket ska skapa långsiktig 

värdetillväxt och således öka substansvärdet, förklarar Ek. 

Aktieägarnas förväntan på företagens värdeskapande har visat sig variera till stor del. Det 

underliggande målet, att aktieägarna vill ha avkastning på sitt satsade kapital, har varit en 

gemensam nämnare för samtliga företag. Det som skiljer företagen åt är vad värde faktiskt 

innebär för respektive verksamhet. Återigen är det strategier, affärsidé och vision som spelar 

en avgörande betydelse för den värdeskapande processen. 

På vilket sätt skiljer sig aktieägarnas förväntan på de värdeskapande processerna i de 

olika fallföretagen? 

Andersson förklarar att PEAB ska verka som Nordens samhällsutvecklare, vilket innebär ett 

stort samhällsansvar i enlighet med deras fyra kärnvärden, att vara jordnära, utvecklande, 

pålitliga och personliga. Även Wallenstam går utanför ramarna vad gäller ägarnas finansiella 

förväntan på värdeskapande. Ek menar att både hållbart boende och stadsutveckling 

tillsammans med lönsam förvaltning kommer att påverka verksamhetens värde, inte bara till 

ägarna utan även för kunder, medarbetare, investerare och andra externa intressenter. 

Aktieägarna i Gamma koncernen främjar även de icke-finansiella faktorer för att skapa värde. 

Koncernen måste i huvudsak arbeta med saker som familjen, i detta fall ägarna, tycker är 

trevligt och som överensstämmer med deras intressen. Målet är att utveckla verksamheten på 

sikt och ge kommande generationer bästa möjliga förutsättningar att förvalta vidare i 

framtiden, förklarar Apollon. Självklart vill aktieägarna ha utdelning på sitt investerade 

kapital men företagets överlevnad är viktigare för ägarna, tillika familjen.  
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Alfa koncernen strävar efter att skapa en bättre vardag för de många människorna, förklarar 

Zeus. Genom att vara kundorienterade är verksamhetens övergripande mål att få kunderna att 

känna en tillhörighet till varumärket och verksamheten generellt. Resultatet kommer i andra 

hand och upplevs vara ett sortiment som avspeglar verksamhetens värderingar; enkelhet, 

hållbarhet, innovation och funktion tillgängligt för de många människorna, förklarar Zeus. 

Beta koncernens värdeskapande process är formulerad utefter verksamhetens övergripande 

mål och inte enbart efter ägarnas intressen. Koncernen ska vara det naturliga valet för 

konsumenter, kunder och medarbetare, förklarar Poseidon. Poseidon menar dock att det måste 

finnas en grundläggande lönsamhet, det vill säga goda kassaflöden för att värde ska skapas. 

Koncernen arbetar dock mycket med icke-finansiella faktorer för att skapa värde såsom att 

leverera kvalitativa produkter som är det självklara valet på marknaden, något som i slutändan 

leder till ökad lönsamhet.  

Tetra Pak arbetar efter deras BSC och ägarnas huvudsakliga förväntan är att detta ska 

efterföljas. Rylander förklarar att verksamhetens BSC symboliserar ett mätetal för bolagets 

strategi där ägarna har en förväntan att erhålla god avkastning på sitt kapital. Tetra Pak arbetar 

dock inte enbart efter finansiella faktorer. Verksamhetens BSC fokuserar även på andra 

perspektiv såsom kund-, process- och kunskapsperspektiv vilka alla är nödvändiga för att det 

dominerande finansiella perspektivet ska uppnås, förklarar Rylander.  

Vilken inverkan har fallföretagens styrelse för verksamhetens möjlighet att skapa 

aktieägarvärde? 

Styrelsen spelar en betydande roll när det gäller att skapa aktieägarvärde för varje fallföretag. 

Aktieägarna driver verksamheterna genom en styrelse vilka godkänner strategier som sedan 

ledningen implementerar och förankrar i den övriga organisationen. Rylander förklarar att 

företagets BSC godkänns av deras styrelse vilken årligen utvärderas och justeras för att 

anpassas till rådande omständigheter på marknaden. Han fortsätter med att förklara att 

styrelsen ger en indikation, eller en slags förväntan vad ägarna förväntar sig att verksamheten 

ska uppnå, vilket ska återspeglas i deras BSC och strategier.  

PEAB däremot har formulerat tre konkreta finansiella mål som ledningen styr verksamheten 

efter, baserat på riktlinjer från styrelsen, förklarar Andersson. De finansiella målen är 

räntabilitet på eget kapital, soliditet och utdelning. Målen gäller för hela koncernen och ska 

underlätta verksamhetens kommunikation till de finansiella marknaderna.  
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Möjligheten att uppfylla dessa mål varierar med konjunkturen men även på vilket skede man 

befinner sig i utvecklingen, där vissa karaktäriseras av tillväxt och andra av konsolidering, 

förklarar Andersson.  

Poseidon förklarar att deras styrelse fungerar som ett bollplank, dels åt ledningen men även 

för ägarna. Styrelsen fastställer riktlinjer avseende mål och strategier, investeringar och 

riskhantering. De sätter upp ramar och ger ledningen befogenhet att agera inom dessa. 

Apollon förklarar däremot att Gamma koncernen har valt en majoritet av externa 

styrelseledamöter. Den främsta anledningen till detta är att de känner att det är en 

nödvändighet för ett så pass starkt familjeägt bolag. De behöver extern kompetens och 

erfarenhet som inte är direkt anknuten till familjen och dess värderingar. Genom att externa 

ledamöter bidrar med extern kompetens och nya infallsvinklar har koncernen en större chans 

att utvecklas och finna nya möjligheter till tillväxt, förklarar Apollon. Gemensamt för 

samtliga fallföretag är dock att deras styrelser arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa 

aktieägarvärde men även värde generellt för företaget och den enskilda medarbetaren.  

4.3 Värdebaserad styrning 

Inget utav de valda fallföretagen tillämpar i praktiken värdebaserad styrning. Jag har dock 

identifierat flertalet liknelser med företagens värdeskapande processer vilka går att tillämpa 

inom flera avsnitt i den värdebaserade styrningen. Verksamheterna har dock olika metoder 

vad gäller utformningen av dess interna styrning, men principen och syftet med arbetet är i 

slutändan att skapa och säkerställa värde för verksamheten och inte enbart värde för dess 

aktieägare. 

Hur ser företagens värdeskapande processer ut? 

Ek på Wallenstam förklarar att deras ekonomiska styrning inte bara återspeglas med hjälp av 

finansiella termer i form av goda relationer och villkor med banker och kreditinstitut. För att 

skapa värde måste även personalen må bra och förstå verksamhetens övergripande mål. Ek 

fortsätter med att förklara att det är viktigt att strategierna inom de sex nyckelområdena; 

affärs-, aktieägare-, förvaltnings-, hållbarhets-, organisations- och personalstrategi efterföljs, 

först då skapas värde för verksamhetens interna och externa intressenter. Ek poängterar även 

att Wallenstam i första hand inte är ett utdelande företag.  
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Självklart strävar verksamheten efter ett positivt resultat men eftersom hållbarhet är ett ledord 

inom organisationen är målet att återinvestera större delen av vinsten för att öka 

substansvärdet och således öka värdet på aktien på lång sikt. Genom att återinvestera 

resultatet inom verksamheten säkerställs en hållbar förvaltning och tillväxt, menar Ek. 

Andersson förklarar att PEAB fokuserar på att skapa resultat, varje enskilt projekt ska gå med 

en så hög vinst som möjligt. För att lyckas måste verksamheten hålla nere kapitalbindningen. 

Eftersom PEAB är verksamma inom en bransch där kund- och leverantörsfakturor är en stor 

del av ekonomin använder man sig utav en så kallad intern ränta på ett betalsaldo. Det är en 

intern definition på kassaflöde och ett viktigt styrinstrument, förklarar Andersson. PEAB får 

alltså tillgodoräkna sig ränta internt vid projektets slut vilket motiverar att fakturera kunden i 

god tid men samtidigt betala leverantörerna så sent som möjligt, men självklart i rätt tid. 

Utöver de finansiella målen som styrelsen har formulerat för hela koncernen och intern ränta 

som ett styrinstrument finns det flera icke-finansiella värdeskapande faktorer i den dagliga 

verksamheten. Andersson fortsätter med att förklara att PEAB arbetar mycket med 

arbetsmiljö och intern kontroll. Verksamheten ska uppfattas som en seriös entreprenör, de ska 

efterfölja uppförandekoder och främja etik och moral. Lyckas verksamheten med detta ute på 

varje projekt kommer varumärket PEAB att stärkas, vilket i slutändan skapar värde, menar 

Andersson.  

Tetra Pak arbetar som sagt efter ett BSC formulerat efter fyra hörnstenar i dess strategi. De 

fyra hörnstenarna är ökad marknadsandel, innovation, miljöarbete och operativ prestation. 

Rylander förklarar att Tetra Paks BSC innehåller ett antal mål formulerade inom fyra olika 

perspektiv baserade på verksamhetens övergripande strategi. Målet med Tetra Paks 

ekonomiska styrning är att det ska finnas en enhetlighet inom samtliga enheter och 

avdelningar. Tetra Pak tillämpar något som kallas för individual objects för både individen 

och avdelningen. Syftet är att varje enskild individ och avdelning formulerar individuella mål, 

de ska dock vara kopplade till de fyra perspektiven i verksamhetens BSC förklarar Rylander. 

Således är det huvudsakligen Tetra Paks BSC som fungerar som en värdedrivare tillsammans 

med de individuella målen. Rylander betonar att Tetra Pak arbetar hårt med att försöka bryta 

ner specifika värdedrivare som motiverar och påverkar de finansiella måtten i deras BSC, 

detta görs kontinuerligt för att minimera felaktigheter i BSC. Denna process innefattar ett 

omfattande arbete med att identifiera dels leading indicators men även lagging indicators 

förklarar Rylander, vilka symboliserar Tetra Paks värdeskapande process men inte 

värdebaserad styrning per definition.  
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Liksom Tetra Pak utgår även Beta koncernen från ett BSC. Precis som Tetra Pak utgår 

koncernens BSC från företagets bästa, den är alltså inte formulerad för att enbart skapa 

aktieägarvärde. Poseidon uttrycker det genom att koncernens styrning är inriktad på 

företagets bästa, inom ramarna som de får från ägarna. Koncernen fokuserar vidare mycket 

på de två vanligaste processerna i deras verksamhet, nämligen försäljning och Supply Chain 

Management när de utformar och genomför sin ekonomiska styrning. Poseidon betonar även 

att verksamheten mer och mer har börjat fokusera på Corporate Social Responsibility (CSR). 

Koncernen lägger stor vikt vid att undersöka och analysera huruvida deras verksamhet 

påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Genom att 

uppfattas ansvarsfulla genom hela värdekedjan kommer koncernen att vinna marknadsandelar 

och skapa värde för företaget och dess ägare, förklarar Poseidon.  

Alfa koncernen däremot utgår från sina kunder när det gäller deras interna styrning. För att 

lyckas vara tillgängliga för de många människorna måste koncernen producera stora volymer 

till låga kostnader, som sedan kan säljas till låga priser, menar Zeus. Zeus fortsätter med att 

betona att det är ytterst viktigt för verksamheten att bygga goda och långsiktiga relationer med 

sina kunder. Samtidigt måste de tillämpa automatiserad tillverkning som producerar stora 

volymer. Utöver rent produktionstekniska faktorer är även koncernens namn och varumärke 

starkt associerat till möjligheten att skapa och säkerställa värde. Zeus förklarar att de anställda 

tidigt i deras anställning får lära sig om koncernens historia, grundläggande värderingar och 

kultur. Kunden kommer alltid i första hand och genom att profilera sig svenskt kommer 

kunderna känna en tillhörighet till verksamheten vilket kommer att öka kundnyttan och 

indirekt skapa ett ökat värde för företaget och dess ägare. Lyckas man tillfredsställa 

kundernas behov kommer resultatet som en naturlig påföljd, menar Zeus.  

Gamma koncernen utgår från företagets grundläggande värderingar när de utformar och 

implementerar sin ekonomistyrning. Våga vara annorlunda är ett uttryck som praktiseras 

genomgående i hela organisationen, förklarar Apollon. Syftet är att behålla entreprenörskapet 

inom verksamheten, företaget ska överleva på lång sikt. Koncernen ska vidare positionera sig 

som annorlunda i förhållande till sina konkurrenter. Genom att exempelvis erbjuda bättre 

färskvaror och bättre relationer med leverantörer kommer verksamheten skaffa sig 

konkurrensfördelar och öka marknadsandelarna, menar Apollon.  
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Vilka för- och nackdelar finns det då med fallföretagens värdeskapande 

processer? 

Posiedon förklarar att eftersom koncernens interna styrning är utformad efter företagets bästa 

är deras styrning väldigt långsiktig. Eftersom ägare ibland tenderar att suboptimera utgår 

koncernen istället från företaget för att främja långsiktig överlevnad, förklarar Poseidon. Hen 

menar vidare att de originella Shareholder value modellerna är för inriktade på kassaflöden 

och således alltför kortsiktiga. Det är vidare både för- och nackdelar med båda metoderna, 

men långsiktighet är ett ledord för framgång för just deras verksamhet, menar Poseidon. 

Precis som Beta koncernen arbetar Gamma koncernen efter liknande premisser. Företaget ska 

överleva på sikt.  

Apollon poängterar att den främsta fördelen med att arbeta långsiktigt och våga vara 

annorlunda är att det är enkelt att identifiera dess interna styrning då det är fysiska personer 

som representerar en konkret grundläggande värdering, det vill säga hur man ska gå tillväga. 

De nackdelar som Apollon ser är främst viljan eller förmågan att förändra sina värderingar. 

Risken finns alltid att man blir för stationär vilken kan hämma utvecklingen av verksamheten. 

Idag finns det dock inga tendenser på att ändra det övergripande målet, det vill säga att 

företaget ska leva vidare till kommande generationer, menar Apollon. Även Tetra Pak 

tillämpar en långsiktig intern styrning med inte enbart finansiellt fokus. Rylander påpekar att 

det ska finnas en helhetssyn inom hela organisationen om bolagets värdeskapande process, 

samtliga enheter och avdelningar ska sträva efter likartade mål. Således stimuleras långsiktigt 

tänkande och ingen kvartalsekonomi, menar Rylander.  

4.4 Familjeföretag 

Samtliga fallföretag upplever sig själva som ett familjeföretag. Dock påpekar både Andersson 

och Ek att det numera är svårt att kommunicera att man är ett familjeföretag då både PEAB 

och Wallenstam är börsnoterade. Fallföretagen karaktäriseras av ett personifierat ägandeskap 

där grundare och kommande generationer har visat ett stort engagemang och varit mer eller 

mindre närvarande i den dagliga verksamheten.  

Zeus betonar att koncernens grundare har ett mål med företagets ägarstruktur, vilken 

symboliserar; oberoende, långsiktighet och kontinuitet. Koncernen ägs sedan ett par årtionde 

tillbaka av en stiftelse vars syfte är att äga aktier och återinvestera i koncernen.  
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På så sätt får koncernen en hög grad av självfinansiering vilket är grundläggande för 

långsiktig tillväxt, menar Zeus. Koncernens grundare har fungerat som en inspirationskälla 

vilket stämmer väl överens med ett aktieägarorienterat synsätt, Zeus uttrycker det som att man 

ska vara världens största småföretag. Bröderna Paulsson, grundarna av byggjätten PEAB, har 

sedan starten varit involverade i verksamheten. De har hela tiden strävat efter att få alla 

medarbetare att känna en delaktighet och samhörighet i verksamheten vilket har lett till att 

man blivit en ledande bygg- och anläggningsentreprenör, menar Andersson. Även på Tetra 

Pak stämmer familjen Rausings värderingar och inflytande väl överens med ett 

aktieägarorienterat synsätt. Ägarna har visat stort engagemang sedan starten men även en 

ambition och vilja att driva företaget vidare till kommande generationer, menar Rylander. 

Både koncern Beta och Gamma kännetecknas även de av ett personifierat ägandeskap där 

långsiktig överlevnad står i fokus.  

Familjens inflytande över den dagliga verksamheten är dock något som varierar mellan 

fallföretagen. Vilket inflytande har således familjen i respektive familjeföretag? 

Poseidon menar att familjen är aktiv i styrelse och har således en nära kontakt med styrelsen. 

Det gör att företaget kan få snabb feedback från ägarkonstellationen, som dock är 

situationsanpassad, vilket gör företaget väldigt flexibla. Familjen i de övriga fem företagen är 

inte fullt så involverade i den dagliga verksamheten. Både Andersson och Ek menar att dess 

styrelser, som agerar utifrån ägarnas intressen, ger riktlinjer som koncernledningen sedan ska 

implementera och genomföra. De börsnoterade familjeföretagen tillämpar frihet under ansvar. 

Rylander påpekar att familjen Rausing inte är märkbart involverade i den dagliga 

verksamheten, de är huvudsakligen med och fastställer strategier förklarar Rylander. Även 

Apollon förklarar att familjen har relativt lite inflytande över koncernens dagliga verksamhet. 

Gamma koncernen har genomgått flera generationsväxlingar vilket har inneburit att intresse 

och engagemang har minskat. Det är dock viktigt att poängtera att familjen fortfarande är 

väldigt affärsmässig och värderingsinriktad i sitt agerande över hur verksamheten ska skötas, 

förklarar Apollon.  
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Problematiken eller möjligheterna med generationsväxlingar och börsintroduktioner är 

något som samtliga respondenter reflekterar över. Hur ser fallföretagen på 

familjeföretagande och vilka incitament finns det att förbli privatägda eller genomför en 

börsintroduktion? 

 Zeus menar att ett familjeägt företag ställs inför problem när företaget ska genomgå 

generationsväxlingar. Hen menar att det kan uppstå problem med successionsordningen inom 

företaget. Poseidon däremot upplever inga större problem med generationsväxlingar. Hen 

menar att man föds in i ett familjeföretag och man uppfostras till att vara entreprenör. 

Självklart kan graden av engagemang och ambition variera, olika generationer kan ha olika 

syn på vad det innebär att driva ett företag, menar Poseidon. Zeus fortsätter med att förklara 

att även om det är ett familjeföretag eller ett icke-familjeägt bolag noterat på börsen behövs 

det en stark majoritetsägare med stort engagemang som utövar en viss kontroll. Vidare 

upplever Zeus att en börsintroduktion gör mer skada än nytta för ett familjeföretag, valet att 

börsintroducera företaget beror på affärsidé och vision och om man verkligen är i behov utav 

mer kapital, menar Zeus. Hen poängterar även att en börsintroduktion innebär att ägarna 

tappar kontrollen över verksamheten.  

I Sverige har vi dock en möjlighet att fortsätta behålla kontrollen genom aktier med olika 

rösträtter vilket innebär att passiva ägare behåller kontrollen över verksamheten i förhållande 

till en liten andel investerat kapital, förklarar Zeus. Hen ser även problem för speciellt mindre 

familjeföretag, oavsett om de är börsnoterade eller ej, vad gäller relationer mellan ägarna 

(familjen) och de anställda. Det finns alltid en risk för minoritetsexpropriation där familjen 

uteslutande agerar efter eget intresse och suboptimerar på bekostnad av de anställda, förklarar 

Zeus.  

Tetra Pak är ett företag som tänker långsiktigt i sin interna styrning, därmed ser Rylander en 

fördel i förhållande till börsnoterade bolag. Rylander menar att Tetra Pak är väldigt uthålliga 

och har stort tålamod vad gäller en västenlig del av deras verksamhet, det vill säga 

investeringar. Börsnoterade företag däremot har inte samma tålamod utan vill ha snabb 

avkastning på sina investeringar. Rylander poängterar att synen på risk och tidshorisonter 

skiljer sig markant mellan familjeföretag och icke-familjeägda företag på börsen. Precis som 

Zeus förklarar upplever även Rylander att en otydlig ägarbild är en nackdel för ett företag, ett 

koncentrerat ägandeskap är därför att föredra framför ett mer spritt ägande, menar Rylander.  
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Rylander upplever att en börsintroduktion i första hand är en möjlighet till finansiering, eller 

ett alternativt sätt att låna pengar. Precis som Zeus antyder, menar Rylander att en 

börsintroduktion grundar sig på verksamhetens affärsidé och vision om vad man vill uppnå 

med verksamheten. Apollon stämmer in i både Zeus och Rylanders argument om otydlig 

ägarbild och fördelen med en majoritetsägare. Eftersom Gamma koncernen arbetar mycket 

med värderingar är det just värderingsaspekten som är den främsta fördelen med att vara ett 

familjeägt företag, menar Apollon Den främsta nackdelen är ägarkompetensen över 

generationer, förklarar Apollon. Idag är det väldigt svårt att vara ägare och det ställs högre 

krav på ägarnas kompetens, speciellt i en familj, menar Apollon. Vidare upplever hen att en 

börsintroduktion är något negativt, särskilt för deras verksamhet. En börsintroduktion innebär 

att de grundläggande värderingarna förändras samtidigt som oberoendet försvinner. Å andra 

sidan innebär det en ny ägarkonstellation som kan vara en absolut nödvändighet för företag 

som har kört fast och vill utvecklas, menar Apollon.  

Andersson upplever att det i dagens samhälle är en större press på att vara ett börsbolag, från 

både analytiker och externa investerare. En börsintroduktion attraherar nytt kapital samtidigt 

som det är väldigt kostsamt, det innebär även att ägarkonstellationen i företaget förändras då 

fler externa ägare eller institutioner ges möjligheten att äga verksamheten, menar Andersson. 

Därmed kan en familj tappa sitt inflytande över verksamheten. Precis som Andersson, anser 

även Ek att en börsintroduktion i första hand syftar till att anskaffa nytt kapital. Ek upplever 

dock att en börsintroduktion kan underlätta generationsproblematiken inom ett familjeföretag 

då ägandet blir mer spritt. Ek poängterar dock att en börsintroduktion är väldigt dyr, dels vad 

gäller ökade krav på rapportering, men även den totala insynen blir kostsam. Apollon menar 

på att börsnoterade företag bygger en byråkrati som är väldigt resurskrävande och kostsam. 

Ek argumenterar vidare att en börsintroduktion kan vara en begränsning för familjeföretag på 

lång sikt. Han menar att familjen måste vara samstämmig och kommunicera liknande känslor 

och värderingar till varandra såsom till övriga anställda. Vidare spelar även 

familjemedlemmens personliga engagemang och inställning till företagande en avgörande roll 

för om familjeföretaget ska lyckas eller ej. Således kan en börsintroduktion även vara en 

möjlighet för familjeföretag då man erbjuds möjligheten att fördela kapital efter intresse och 

engagemang, menar Ek.  
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Fallföretagen ser alltså mer särskilda kostnader för börsnoterade företag än onoterade 

familjeföretag. Poseidon ifrågasätter bland annat bolagsstyrningskoder som Svensk kod för 

bolagsstyrning och Sarbanles-Oxley Act (SOX), frågan är om de verkligen gör mer nytta än 

vad de kostar att implementera och efterfölja för svenska bolag generellt, avslutar Poseidon.  

4.5 Sammanställning av empirisikt material 

För att underlätta för läsaren har jag summerat studiens empiriska material i tre separata 

tabeller utifrån undersökningens tre huvudkategorier; aktieägarvärde, värdebaserad styrning 

och familjeföretag. Tabellerna följer till stora delar studiens teoretiska referensram och 

använd intervjuguide. Tabellerna är redovisade som separata bilagor på följande vis:  

- Bilaga 2. Tabell 3. Aktieägarvärde  

- Bilaga 3. Tabell 4. Värdebaserad styrning 

- Bilaga 4. Tabell 5. Familjeföretag  



       43 43 

 

5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras en djupare analys av studiens empiriska resultat. Det görs en 

återkoppling till studiens teorietiska referensram där jag ämnar försöka finna likheter och 

skillnader med det empiriska underlaget. Studiens analys fokuserar huvudsakligen på 

huruvida familjeföretag av olika karaktär upplever värdebaserad styrning som en funktion för 

att skapa och säkerställa aktieägarvärde. Analysen behandlar även fallföretagens uppfattning 

och syn på aktieägarvärde, värdebaserad styrning och familjeföretagande. 

Den ökade aktieägarfokuseringen och ägarstyrningen i svenska bolag har lett till att företag i 

allt större utsträckning försöker skapa och säkerställa värde för sina aktieägare. Företagen 

strävar efter att skapa värde för sina aktieägare, dels genom att attrahera nya ägare men även 

genom att behålla existerande aktieägare. För att lyckas implementera detta värdeskapande 

har nya ekonomistyrningsfunktioner som värdebaserad styrning (VBM) vuxit fram. 

Grundtanken är att företaget vill förändra ett beteende, företaget vill skaffa sig 

konkurrensfördelar och positionera sig på marknaden genom att skapa värde för sina 

aktieägare. Enligt teorin har VBM flera olika användningsområden, därmed varierar 

utformningen och implementeringen av sådana ekonomistyrningsfunktioner mellan olika 

företag. Målet med en värdebaserad styrning är att få företagets anställda att besitta ett 

ägarperspektiv och få de att arbeta för att skapa och säkerställa värde för aktieägarna.  

Nedan kommer jag att redogöra för gemensamma och skilda mönster mellan noterade och 

onoterade familjeföretag med utgångspunkt i studiens tre huvudsakliga teman; aktieägarvärde, 

värdebaserad styrning och familjeföretag.  

5.1 Aktieägarvärde 

Studiens fallföretag använder inte begreppet aktieägarvärde i någon vidare bemärkelse i det 

vardagliga arbetet. Aktieägarvärde har visat sig vara ett begrepp som fallföretagen självklart 

är medvetna om men som de inte aktivt kommunicerar inom organisationen. Aktieägarvärde 

är vidare ett begrepp som styrelse och koncernledning diskuterar tillsammans med 

verksamhetens ägarkonstellation. Att skapa och säkerställa aktieägarvärde för sina ägare har 

visat sig vara en viktig del för samtliga fallföretag, men värde har även en stor betydelse för 

fler än ägarna i ett familjeföretag menar samtliga respondenter.  
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Att skapa värde för sina ägare är självklart en viktig del för varje fallföretag men det finns 

även andra styrmått och definitioner för värde som har betydelse för respektive verksamhet.  

Precis som Martin och Petty (2001) förklarar symboliserar ett företags värde och värde för 

dess ägare mer än bara ett positivt resultat och god avkastning. Gressle (2001) betonar det då 

han menar att företaget måste i sin strävan efter att öka aktieägarvärdet finna nya verktyg för 

att förbättra och mäta företagets prestation. Han menar att bara fokusera på företagets 

aktiekurs och utdelning är otillräckligt för att fastställa företagets verkliga aktieägarvärde. 

Zellweger et al. (2013) utvecklar detta då de betonar att familjeföretag ofta strävar efter icke-

finansiella mål som är länkade till familjens unika identitet och historiska närvaro. 

Aktieägarvärde tenderar då alltså att symbolisera något unikt för familjeföretag då detta värde 

inte enbart avspeglar avkastning på eget kapital eller andra välkända avkastningsmått. 

Familjeföretagets finansiella mål kan därmed sägas fungera som verktyg för att uppfylla 

verksamhetens icke-finansiella mål. 

Andersson på PEAB förklarar att de huvudsakligen fokuserar på resultaträkningen och att 

varje utförd entreprenad ska visa ett positivt resultat. Han poängterar dock att verksamhetens 

fyra kärnvärden, det vill säga att vara jordnära, utvecklande, pålitliga och personliga, är minst 

lika viktiga att efterfölja för att värde ska skapas och säkerställas. Även Ek på Wallenstam 

poängterar att aktieägarvärde är mycket mer än bara avkastning till ägarna. Deras verksamhet 

ska köpa, sälja, bygga och utveckla fastigheter med långsiktig hållbarhet för människor och 

företag. Således är det inte bara aktieägarna som får avkastning för sitt investerade kapital. 

Genom att verksamheten värnar om samhället och stadsutvecklingen samt förutspråkar en 

lönsam förvaltning skapas värde även för verksamhetens kunder, medarbetare, investerare och 

externa intressenter.  

De onoterade familjeföretagen, Alfa koncernen och Tetra Pak använder även de icke-

finansiella mått för att beskriva hur de upplever aktieägarvärde. Båda företagen arbetar efter 

sina strategier och vision när det gäller deras ekonomistyrning. I Alfa koncernen utgör kunden 

centrum när verksamheten ska fastställa sin interna styrning. Genom att kombinera kundnytta 

med ett starkt svenskt varumärke är målet att få kunderna att känna en tillhörighet till 

verksamheten. Således kommer resultatet i andra hand och uppfattas vara ett sortiment som 

avspeglar verksamhetens värderingar; enkelhet, hållbarhet, innovation och funktion 

tillgängligt för de många människorna. Tetra Pak däremot utgår från sin strategi, sustain 

profitable growth, när de försöker konkretisera hur de uppfattar aktieägarvärde.  
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Verksamhetens strategi bygger på fyra hörnstenar, vilka är; marknadsandel, operativ 

prestation, innovation och miljöarbete, dessa hörnstenar är av både finansiell och icke-

finansiell karaktär. Dessa hörnstenar följs sedan upp med hjälp av ett BSC, ett mått för hur väl 

Tetra Pak lyckas uppfylla sina strategier. Genom att analysera verksamhetens strategier med 

hjälp av ett BSC kan Tetra Pak få nödvändig information om vilka värdedrivare som skapar 

värde och hur de måste arbeta för att uppnå tillväxt och således värde.  

Både de onoterade koncernerna Beta och Gamma sätter företagets överlevnad i första hand 

när de utformar sin ekonomistyrning. Apollon menar att familjens, tillika ägarnas, 

grundläggande värderingar om att bevara verksamhetens självständighet är en absolut 

nödvändighet för att skapa värde för både verksamheten och dess ägare, tillika familjen. 

Genom att lyckas tillfredställa ägarnas intressen av en långsiktig överlevnad för kommande 

generationer skapas ett värde för ägarna. Avkastningen kommer i andra hand, fokus är istället 

att bevara ägarmodellen inom familjen, lönsamhet och tillväxt blir en naturlig påföljd för 

företaget. I enlighet med Gamma koncernen strävar Beta koncernen i första hand efter 

långsiktig överlevnad för verksamheten. De skiljer sig från mer kassaflödesinriktade 

verksamheter som fokuserar på snabb avkastning. I Beta koncernen kommer däremot 

kassaflöde i andra hand, självklart är det nödvändigt att ha goda kassaflöden och visa en 

successiv lönsamhet annars uppnår verksamheten inte det övergripande målet, som är 

långsiktig överlevnad. För att lyckas överleva på sikt sätter koncernen stort värde på att 

leverera kvalitativa produkter och utveckla goda relationer med sina kunder och leverantörer. 

Koncernen ska uppfattas som det naturliga valet, inte bara för kunderna utan även för 

konsumenter och medarbetare.  

Det går alltså inte att utläsa hur fallföretagen konkret definierar aktieägarvärde, därmed inte 

sagt att de instämmer eller förkastar Landelius och Treffners (1997) definition av 

aktieägarvärde, vilken är nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med 

kapitalkostanden minus värdet på låneskulder. Samtliga fallföretag håller med om att värdet 

för dess aktieägare är mer än bara lönsamhet, vilket Knight (1997) poängterar. Han menar att 

företagets lönsamhet inte har någonting att göra med verksamhetens förmåga att skapa värde. 

Således har lönsamma företag ingen konkurrensfördel gentemot mindre lönsamma företag när 

det gäller att skapa värde, det vill säga nytta för ägarna. Anledningarna till detta är att olika 

verksamheter har olika förutsättningar för att lyckas skapa värde, det kan handla om vilken 

miljö man är verksam i eller resurstillgången.  
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Detta säger dock både Beta- och Gamma koncernerna emot då deras övergripande mål är att 

verksamheterna ska överleva på lång sikt. För att lyckas krävs en hållbar lönsamhet vilken i 

slutändan genererar aktieägarvärde men även värde för företaget och dess övriga intressenter. 

Eftersom Beta koncernen är marknadsledande i sin bransch har de redan stora 

marknadsandelar och flertalet konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter, genom att vara 

lönsamma är det självklart att anta att de kommer att öka värdet för sina aktieägare på lång 

sikt. Likadant gäller för Gamma koncernen, de är landets femte största detaljhandelsgrupp där 

överlevnad och tillväxt bygger på goda resultat där vinsterna återinvesteras i företaget i 

enlighet med verksamhetens värderingar. Således säkerställer koncernen värdet för både 

ägarna och företaget på lång sikt.  

Generellt kan sägas att det som skiljer fallföretagens vardagliga uppfattningar om 

aktieägarvärde från den teoretiska definitionen är att värdet för företaget ofta upplevs innebära 

värde även för aktieägarna. De enskilt största aktieägarna i studiens familjeföretag har någon 

anknytning till familjen vilka besitter stor kontroll över verksamheten, därmed blir det svårt 

att skilja ägarna från företaget, de upplevs som en separat enhet. Det som innebär värde för 

endera part blir således även värdeskapande för den andra parten. Just avkastning som den 

teoretiska definitionen förutspråkar är inte alltid i fokus utan långsiktig överlevnad för 

verksamheten genererar även värde för både företaget och dess ägare.  

Clarke (2000) betonar att företag som är inriktade på att skapa aktieägarvärde fokuserar mer 

på kassaflöde än vinst och lönsamhet. Samtliga fallföretag är överens om att kassaflöde är en 

viktig del i deras verksamheter men det är inte det primära målet för att lyckas skapa 

aktieägarvärde. Även om ett företags värde drivs av dess förmåga att skapa kassaflöde och 

kassaflöde i sin tur drivs av tillväxt och avkastning i förhållande till nedlagd kapitalkostnad är 

det därmed inte sagt att företag som strävar efter att skapa aktieägarvärde uteslutande 

fokuserar på kassaflöden. Andersson förklarar att PEAB är en resultatfokuserad verksamhet 

då företaget vill att varje utförd entreprenad ska visa så hög vinst som möjligt. Självklart 

genomför PEAB även kassaflödesanalyser eftersom stor del av deras dagliga verksamhet 

består av in- och utbetalningar i form av kundfordringar och leverantörsskulder. PEAB strävar 

efter att minimera kapitalbindningen, verksamheten ska inte anskaffa maskiner, mark eller 

fastigheter i onödan som inte kan säljas vidare och påverkar resultatet negativt. Om PEAB har 

ett starkt resultatfokus fokuserar Alfa koncernen istället på försäljningsmöjligheter och 

marknadsandelar. Verksamheten är kundorienterad och genom att kundnyttan och 

försäljningsmöjligheter står i centrum har koncernen ett relativt stort fokus på kassaflöden.  
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Kundnyttan är det huvudsakliga målet men genom att koncernen är så pass inriktad på 

försäljning och marknadsandelar blir intresset för kassaflöden en naturlig påföljd av deras 

dagliga verksamhet.  

Som sagt symboliserar värde för aktieägarna mer än bara lönsamhet och således dess 

avkastningsförmåga på bundet kapital. Martin och Petty (2001) förklarar bland annat att 

företagets operativa verksamhet, tillika koncernledningen, har en stor betydelse för företagets 

möjligheter att skapa värde. Koncernledningen ska framförallt identifiera och analysera olika 

investeringsmöjligheter och dess eventuella framtida värde. Precis som Alchian och Demsetz 

(1972) och Fama (1980) förklarar finns det alltid en risk att det föreligger olika incitament 

mellan företagets ägare och dess ledning vilket kan ge upphov till agentkostnader. Dessa 

agentkostnader påverkar företagets värde negativt och det är i huvudsak aktieägarna som får 

bära förlusten, vilket innebär att agentkostnader även hämmar avkastningen till aktieägarna. 

Eftersom denna studie är inriktad på familjeföretag kan det finnas incitament att tro att det 

inte föreligger några oenigheter mellan ägarna, tillika familjen, och dess styrelse och ledning.  

I Beta koncernen har verksamheten ett nära samarbete mellan ägarkonstellationen och dess 

operativa verksamhet. Familjen finns representerad i styrelse, styrelsen har vidare en nära 

kontakt med övriga ägargruppen vilket innebär snabb feedback och input från koncernens 

ägare vilket gör företaget väldigt flexibla. Ägargruppen och styrelsen stämmer fortlöpande av 

att familjens värderingar och vision överensstämmer med den dagliga verksamheten. Således 

förekommer det moderat separation mellan ägande och kontroll i Beta koncernen. Likväl i 

Gamma koncernen förekommer det moderat separation mellan ägande och kontroll. De har 

dock valt att ha externa representanter i sin styrelse vilket kan komma att äventyra företagets 

oberoende. Familjen är dock även representerad i styrelsen och eftersom de äger 100 % av 

bolaget, samtidigt som en eventuell försäljning eller börsintroduktion är icke-frågor finns det 

skäl att tro att familjens intressen överensstämmer huruvida bolagets operativa verksamhet 

driver den dagliga verksamheten. Att koncernen valt externa styrelseledamöter motiveras av 

att de besitter extern kompetens och erfarenhet som familjen upplever som en absolut 

nödvändighet för att kunna utvecklas och överleva på sikt. Genom familjens totala inflytande 

över verksamheten har de möjlighet att övervaka företagets dagliga verksamhet och eventuellt 

byta ut styrelseledamöter som ej uppfyller familjens grundläggande värderingar, vilket 

äventyrar verksamhetens oberoende.  
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PEAB däremot uppvisar en större separation mellan ägande och kontroll. PEAB:s 

koncernledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer baserat på tre finansiella mål. 

Familjen finns representerad i styrelse och en av grundarna var fram till 2011 verkställande 

direktör i bolaget. Idag är familjen de enskilt största aktieägarna i bolaget, de besitter därmed 

en omfattande kontroll över bolaget men den dagliga verksamheten och kontrollen över den 

har de inte något vidare inflytande över. PEAB:s ägandeskap har sedan starten varit väldigt 

personifierat och koncernen har hela tiden tillämpat frihet under ansvar. När det gäller Tetra 

Pak är denna studie baserad på verksamhetens svenska verksamhet. Koncernens moderbolag 

ligger i Lausanne, Schweiz, men deras svenska koncernmoder håller till i Lund. Den 

information som framkommit är dock applicerbar till huruvida Tetra Pak arbetar världen över 

och således även till den svenska koncernmodern AB Tetra Pak. Familjen är inte i lika stor 

utsträckning involverad i den dagliga verksamheten som exempelvis familjerna i Beta och 

Gamma koncernerna. Familjen utövar ett passivt ägande, ägarna arbetar huvudsakligen med 

att fastställa strategier och styr verksamheten genom den tillsatta styrelsen. Det är idag tredje 

generationen som äger verksamheten, de är fortfarande de enskilt största aktieägarna i 

verksamheten vilket påminner om kontroll- och ägarförhållandena i PEAB.  

En lösning för att komma tillrätta med eventuella agent- och ägandeproblem är att tillämpa 

värdebaserad styrning som erbjuder en integrerad strategi och ekonomistyrning i syfte att 

minska agentkostnader och istället öka aktieägarvärdet.  

5.2 Värdebaserad styrning 

Samtliga fallföretag anser att VBM:s riktlinjer överensstämmer med ett aktieägarorienterat 

synsätt. Fallföretagen tillämpar dock inte värdebaserad styrning per definition men de 

upplever ändå att deras värdeskapande process stämmer väl överens med ett 

aktieägarorienterat synsätt. Ittner och Larcker (2001) förklarar att VBM i första hand syftar 

till att skapa bättre och långsiktiga värden för företagens aktieägare. Ramverket inom VBM 

litteraturen varierar men författarna menar att ramverket innehåller vägledande principer som 

alla syftar till att mäta prestation, allokera resurser och fastställa mål i enlighet med det 

övergripande målet, att öka aktieägarvärdet. Malmi och Ikäheimo (2003) anser att den 

innebörd som Ittner och Larcker (2001) lägger i begreppet VBM i deras femstegsmodell är 

alltför omfattande.  
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Malmi och Ikäheimo (2003) bekräftar flera av avsnitten i femstegsmodellen men de menar att 

det som i första hand särskiljer värdebaserad styrning från andra ekonomistyrningsfunktioner 

är att; det övergripande målet är att skapa aktieägarvärde, identifiera värdedrivare, 

sammankoppla prestationsmått, målnivåer och belöningar och slutligen att både operativt och 

strategiskt beslutsfattande kopplas ihop med verksamhetens värdeskapande process. 

Ittner och Larcker (2001) presenterar sin femstegsmodell enligt följande: 

1. Identifiera och specificera interna mål 

2. Formulera verksamhetens strategier och strukturer 

3. Identifiera verksamhetens värdedrivare, vad är det som faktiskt skapar värde 

4. Kartläggning och fastställande av handlingsplaner och prestationsmått 

5. Utvärdering och uppföljning av de tidigare stegen, detta arbete är oftast kopplat till 

någon typ av belöningssystem 

6. Ibland talar författarna om ett sjätte steg, vilket innebär att företaget får feedback från 

externa intressenter hur väl de lyckats att implementera och kommunicera sin 

värdebaserad styrning till sin omgivning 

Som sagt instämmer alla fallföretagen att trots att de inte tillämpar värdebaserad styrning i 

praktiken överensstämmer deras värdeskapande processer med ett aktieägarorienterat synsätt. 

Tittar man på den teoretiska femstegsmodellen ovan finns det dock många likheter med 

huruvida studiens fallföretag utformar sin ekonomistyrning och sina värdeskapande processer.  

Bygg- och anläggningsföretaget PEAB styrs av koncernledningen utifrån de av styrelsen 

fastställda riktlinjer baserade på tre finansiella mål; räntabilitet på eget kapital, soliditet och 

utdelning. Dessa tre finansiella nyckeltal utgör en grund för verksamhetens ekonomistyrning 

och ger indikationer på företagets långsiktiga betalningsförmåga och dess effektivitet att 

generera vinst från sina tillgångar minus skulder. Vid en första anblick upplevs verksamhetens 

värdeskapande process överensstämma med ett aktieägarorienterat synsätt. PEAB uttrycker 

dock inte bara sin värdeskapande process i finansiella termer utan verksamheten lägger även 

stor vikt vid sina fyra kärnvärden, det vill säga att vara; jordnära, utvecklande, pålitliga och 

personliga, vilka överensstämmer med deras vision att vara Nordens samhällsutvecklare. 

Verksamheten tar även ett stort ansvar för miljön, därutöver har verksamheten speciella 

uppförandekoder där fokus ligger på god etik och moral.  
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Alla dessa icke-finansiella faktorer upplevs även de överensstämma med ett 

aktieägarorienterat synsätt. Genom att uppfattas som en seriös entreprenör med goda 

relationer med kunder och leverantörer kommer verksamheten lyckas skapa värde, dels för 

företaget men även för aktieägarna i form av avkastning baserat på resultaten från varje utförd 

entreprenad. Studiens andra börsnoterade familjeföretag, fastighetsbolaget Wallenstam, styr 

sin värdeskapande process genom fastställda affärsplaner, mål och strategier. De har 

identifierat strategier inom sex olika nyckelområden för verksamheten, däribland en specifik 

aktieägarstrategi.  

Denna aktieägarstrategi innebär att verksamheten ska tillvarata aktieägarnas intresse genom 

att pröva samtliga på marknaden relevanta aktierelaterade instrument för att inneha en för 

bolaget optimal kapitalstruktur. Detta stämmer väl överens med ett aktieägarorienterat synsätt 

men precis som PEAB har verksamheten även icke-finansiella mål med sin värdeskapande 

process. Ledorden i Wallenstams värdeskapande process är hållbart boende, stadsutveckling 

och lönsam förvaltning vilket utgör en bas för tillväxt och utveckling av verksamheten.  

Dessa ledord kombineras med strategierna inom de sex nyckelområden vilket resulterar i att 

verksamheten inte bara skapar värde för aktieägarna utan även för verksamhetens kunder, 

medarbetare, investerare och externa intressenter. De börsnoterade bolagen kan således sägas 

utgå från sin strategi och vision när de ska skapa värde. Både Ittner och Larcker (2001) och 

Malmi och Ikäheimo (2003) betonar att värdebaserad styrning i huvudsak syftar till att skapa 

bättre och långsiktiga värden för företagets aktieägare. Genom att både PEAB och 

Wallenstam arbetar med både finansiella och icke-finansiella faktorer som påverkar 

aktieägarvärdet i slutändan anser jag att deras värdeskapande processer överensstämmer väl 

med värdebaserad styrning i teorin, likaså ett aktieägarorienterat synsätt.  

Tittar vi istället på de onoterade fallföretagen Tetra Pak och Beta koncernen arbetar de 

mycket med så kallade balanserade styrkort (BSC) i deras värdeskapande processer. Just 

användandet av BSC är i enlighet med utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet som 

Ittner och Larcker (2001) presenterar. Tetra Pak strävar efter en hållbar långsiktig tillväxt och 

för att lyckas uppnå det måste verksamheten vara innovativa, öka marknadsandelar, verka för 

miljön och öka den operativa prestationen. Deras BSC innehåller fyra olika perspektiv; 

finansiell-, kund-, process- och kunskapsperspektivet som alla är viktiga parametrar för 

verksamheten. Det är således både finansiella och icke-finansiella faktorer som är av intresse i 

Tetra Paks värdeskapande process.  
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Det är inte bara finansiella mått som marknadsandelar och lönsamhet utan även kundmått 

såsom antalet nöjda kunder och driftstopp i produktion som påverkar distributionsled och 

således kund och konsument. Även kompetens och erfarenhet internt i organisationen har en 

avgörande betydelse för verksamhetens förmåga att skapa värde. Liksom Tetra Pak arbetar 

Beta koncernen efter ett BSC. Beta koncernens BSC utgår från företagets bästa och således 

inte från aktieägarnas bästa, vilket jag anser avviker något från ett aktieägarorienterat synsätt. 

Dock anser jag att båda verksamheterna, som har ett uttalat mål från deras aktieägare att 

överleva på lång sikt, behöver en hållbar tillväxt för att lyckas. Genom att verka långsiktigt 

för att uppnå de riktlinjer som ägarkonstellation och styrelse har fastställt anser jag att både 

Tetra Pak och Beta koncernens värdeskapande processer överensstämmer med ett 

aktieägareorienterat synsätt. 

Även för Alfa och Gamma koncernerna är långsiktig överlevnad i fokus avseende deras 

ekonomistyrning. I Gamma koncernen är familjens grundläggande värderingar om att behålla 

oberoendet och våga vara annorlunda fundamentalt för verksamhetens värdeskapande 

process. Verksamheten fokuserar alltså i första hand på icke-finansiella målsättningar, 

företaget ska skapa och bevara goda relationer med kunder, leverantörer och medarbetare. 

Eftersom koncernen är en dagligvaruhandel är goda relationer med framförallt leverantörer, 

men även kunder såsom City Gross, en förutsättning för att verksamheten ska bli 

framgångsrik. De ekonomiska, mer kortsiktiga målen som likviditet och vinst kommer lite i 

andra hand. Även Alfa koncernen kännetecknas av att resultatet kommer i andra hand. Deras 

verksamhet fokuserar främst på kunden, målet är att få samtliga kunder att känna legitimitet 

till verksamheten, resultatet blir en naturlig påföljd och ett sortiment av koncernens 

värderingar; enkelhet, hållbarhet, innovation och funktion tillgängligt för de många 

människorna.  

Precis som Andersson och Reeb (2003) poängterar upplever Alfa koncernen att 

verksamhetens rykte och varumärke är faktorer som till stor del påverkar intressenternas 

uppfattningar om verksamheten och hur det bidrar till att skapa och säkerställa värde. Alfa 

koncernen strävar efter en balanserad tillväxt vilket påminner mycket om Tetra Paks 

övergripande strategi. Alfa koncernen är ett homogent företag som har vuxit organiskt, liksom 

Tetra Pak. Koncernen använder sina egna resurser för att växa och har en god 

självfinansiering, kombineras detta med verksamhetens kundfokusering kommer värde att 

skapas, inte bara för ägarna utan även för företaget och dess interna och externa intressenter.  
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Jag anser att även Gamma och Alfa koncernens värdeskapande processer stämmer väl överens 

med ett aktieägarorienterat synsätt. Även om fallföretagen inte primärt fokuserar på långsiktig 

avkastning till sina aktieägare är det ändå en del av aktieägarnas uttalade mål, vilket 

kommuniceras via årsredovisningar, hemsidor och intranät. Fokus ligger istället på att 

överleva på lång sikt, Alfa koncernen utmärker sig något då de är en global marknadsledande 

aktör i sin bransch som är väldigt beroende utav kunden, således försäljning och kassaflöden. 

Överlag anser jag dock att koncernernas fokus på mer mjuka värden stämmer väl överens med 

företagets affärsidéer och vision om en långsiktig överlevnad.  

För att summera anser jag samtliga fallföretag tillämpar någon typ av värdebaserad styrning, 

det går dock inte att utläsa i klartext att de tillämpar den teoretiska fem- eller 

sexstegsmodellen som Ittner och Larcerk (2001) argumenterar för. Genom att läsa mellan 

raderna kan jag dock tydligt urskilja flera likheter med fallföretagens värdeskapande processer 

och innebörden av värdebaserad styrning i teorin. Samtliga fallföretag specificerar interna mål 

för verksamheten, de fastställer strategier, de identifierar värdedrivare av både finansiell och 

icke-finansiell karaktär, de fastställer handlingsplaner och prestationsmått samt utför 

kontinuerlig uppföljning i enlighet med den teoretiska femstegsmodellen.  

Ett aktieägarorienterat synsätt uppfattas i teorin som att företaget endast fokuserar på att 

maximera aktieägarnas värde. Fallföretagens syn skiljer sig något från detta efter aktieägarnas 

målsättningar, värderingar och intressen ligger utanför det konkreta målet att få avkastning på 

investerat kapital. Som familjeföretag är den enskilda aktieägaren, tillika familjemedlemmen, 

emotionellt involverad och inte enbart inriktad på kassaflöde och aktieutdelning. Ett 

aktieägarorienterat synsätt har alltså påvisats sig skilja från teorin då samtliga fallföretag 

upplever att både finansiella och icke-finansiella aspekter har betydelse för aktieägarvärdet.  

Precis som Brodin et al. (2000) skriver bör begreppet värdebaserad styrning ifrågasättas då 

den tenderar att bli alltför kortsiktig. Att enbart styra en verksamhet för att tillfredsställa 

aktieägarna är en snedvriden målsättning menar författarna. De menar att företaget inte bara 

existerar för ägarna utan även för välfärden i samhället generellt, företaget möjliggör bland 

annat arbetstillfällen och skapar en trygghet samtidigt som det stimulerar ekonomin och 

framtida tillväxt. Fallföretagen har ingen tydlig definition på aktieägarvärde men den 

generella uppfattningen är att begreppet syftar till att maximera avkastning till ägarna. 

Därmed går det inte att utröna huruvida om värdebaserad styrning kan användas som ett 

styrningsverktyg för att definiera och säkerställa aktieägarvärde.  
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Jag anser dock att alla fallföretagens värdeskapande processer, som ersätter värdebaserad 

styrning per definition, upplevs användas som ett styrinstrument för att verksamheterna ska 

definiera och säkerställa aktieägarvärde, men även värde för företaget och dess interna och 

externa intressenter. 

Som Copeland et al. (2000) förklarar finns det inget rätt sätt för företag att skapa värde. 

Eftersom det går att dela in måttenheterna för värdebaserad styrning och dess förmåga att 

skapa aktieägarvärde i två inriktningar, dels modeller som baseras på redovisningsinformation 

och dels modeller baserade på diskonterade kassaflöden kan värdet i slutändan variera mellan 

olika verksamheter. Eftersom syftet med denna studie inte var att undersöka hur och vilka 

mätningar svenska familjeföretag utför för att skapa värde kommer detta utelämnas i denna 

analys.  

5.3 Familjeföretag 

I denna studie har jag utgått från definitionen att ett familjeföretag är ett företag med en tydlig 

familjeidentitet och historisk närvaro med ett framträdande ägande av en eller flera familjer. 

Utifrån denna definition har jag kommit fram till att samtliga fallföretag uppfattas och 

upplever sig själva som ett familjeföretag. Huvuddelen av teorin inom familjeföretag handlar 

mycket om att kunna se för- och nackdelar från både ett ägande- och ledningsperspektiv. Jag 

anser att familjeföretag har utmärkande egenskaper som skiljer sig från andra företag och som 

är viktiga att undersöka ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Familjeföretag skiljer sig bland 

annat vad gäller dess avsikter, företaget styrs och ger stöd till en grupp individer som är nära 

besläktade. Vidare förekommer finansiella mål endast för att utveckla företaget och ge stöd 

till familjen, tillika ägaren. Det övergripande målet tenderar att vara att överföra företaget till 

kommande generationer. Vid generationsväxlingar skapas en kontinuitet inom familjen men 

samtidigt förändras ägarbilden, det finns alltid en risk att familjens konsensus och värderingar 

upphör att överensstämma (se vidare Bammens et al., 2008). 

Familjeföretag skiljer sig även avseende utförda åtgärder, eftersom målet huvudsakligen är att 

styra och övervaka företaget så att det kan överföras till kommande generationer är de 

åtgärder som genomförs huvudsakligen inriktade på att styra företaget mot detta mål och inte 

att vinstmaximera. Familjeföretaget tenderar även att söka efter långsiktiga relationer med 

viktiga intressenter vilket kan komma att underlätta generationsväxlingar. Eftersom 

överföringen av företaget mellan generationer är ett viktigt mål skapas åtgärder i den dagliga 

styrningen vilket främjar ett långsiktigt tillvägagångssätt (se vidare Lane et al., 2006).  
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Familjeföretag kännetecknas även av egenskaper avseende konsekvenser av dess generella 

avsikter och åtgärder. Bland annat upplever intressenter utanför familjen en låg risk i sitt 

framtida utbyte då familjeföretagets åtgärder och aktioner symboliserar långsiktiga perspektiv 

och relationer. Vidare är det svårt att särskilja familjen från företaget och vice versa. Familjen 

har i stort sett fullt inflytande och kontroll över verksamheten genom sin styrning och ledning 

men även som anställda i företaget. Med ovanstående resonemang i åtanke anser jag att 

familjeföretag tenderar att vara en typ av företag som behöver välformulerade strategier för 

både deras bolagsstyrning och ekonomistyrning.  

Som sagt upplever samtliga fallföretag sig själva som ett familjeföretag, trots att både PEAB 

och Wallenstam är börsnoterade upplevs ändå verksamheten som ett familjeföretag. Det är 

enkelt att urskilja en tydlig familjeidentitet i alla fallföretag, likaså finns det ett framträdande 

ägande och en historisk närvaro i varje verksamhet. Alfa koncernen utmärker sig något 

eftersom ägandestrukturen är komplicerad och uppbyggd i stiftelser. Däremot har familjen 

direkt eller indirekt kontroll över samtliga moderbolag och dotterbolag i Alfa sfären. Samtliga 

fallföretag upplever även att familjens, tillika ägarnas, inflytande och värderingar 

överensstämmer väl med aktieägarorienterat synsätt. Flera utav fallföretagen karaktäriseras av 

ett väldigt personifierat ägande där grundare men också kommande generationer har visat ett 

stort engagemang tillsammans med en drivande ambition och vilja att driva verksamheten 

vidare. Det kan tänkas vara så att ett aktieägarorienterat synsätt innebär att företaget endast 

fokuserar på att maximera aktieägarnas nytta och värde. Självklart är det så, men om 

aktieägarnas värderingar och nytta ligger utanför de rent ekonomiska målsättningarna som 

avkastning på investerat kapital innebär det inte att verksamheten inte har ett 

aktieägarorienterat synsätt, utan tvärtom. Ett aktieägarorienterat synsätt har alltså påvisats sig 

skilja från teorin då samtliga fallföretag upplever att både finansiella och icke-finansiella 

aspekter har betydelse för aktieägarvärdet.  

Wallenstam har genom en stark ägarkultur och tillsammans med deras mål att arbeta för ett 

hållbart boende i storstadsregionerna, en lönsam förvaltning och en kontinuerlig 

stadsutveckling lyckats skapa värde inte bara för ägarna utan även för samhället, medarbetare 

och kunder. Precis som Wallenstam har PEAB en stark ägarkultur, utöver det har 

verksamheten hela tiden kännetecknats av ett personifierat ägande där familjen visat ett stort 

engagemang för företagets utveckling och den dagliga verksamheten. Liksom som 

Wallenstam och PEAB har även Alfa koncernen en väldigt stark ägarkultur. Koncernen 

strävar efter att positionera sig svenskt med ett starkt varumärke.  
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Familjen har direkt eller indirekt kontroll öververksamheten idag. Genom en konsekvent 

affärsidé och vision med ett tydligt kundfokus har koncernen lyckats skapa värde inte bara för 

ägarna utan framförallt för kunderna, men även för medarbetare och företaget. Både Beta och 

Gamma koncernerna anser även de att familjernas inflytande i deras respektive verksamheter 

överensstämmer med ett aktieägarorienterat synsätt. Det är i första hand icke-finansiella 

aspekter som stämmer in på dessa organisationer då de huvudsakligen fokuserar på långsiktig 

överlevnad. Tetra Pak använder sin strategi för att avgöra om det går att applicera 

aktieägareorientering till deras verksamhet. Svaret är ja, familjen strävar efter långsiktighet 

men även om engagemanget inom familjen har minskat något över generationer finns det 

fortfarande en tydlighet från ägarkonstellation att man ska vara marknadsledande i sin bransch 

och på det sättet ständigt utveckla verksamheten.  

Teorin inom familjeföretagande påtalar att det går att se på familjeföretag ur dels ett 

ägarperspektiv eller ett ledningsperspektiv. (Bammens et al., 2008) Ägandeperspektivet 

innebär att familjen är majoritetsägare, vad gäller både kapital och röster. 

Ledningsperspektivet innebär att familjemedlemmar finns representerade på viktiga positioner 

i verksamheten, med stort ansvar följer således ett stort engagemang. Lee et al. (2004) menar 

att familjemedlemmar generellt sätt inte bara bryr sig om företagande och ekonomiska 

faktorer såsom avkastning på eget kapital. Familjen, tillika ägarna, är även oftast emotionellt 

involverade. Det finns alltid en historisk närvaro och ägandeskapet är väldigt koncentrerat. 

Detta resonemang är något som samtliga fallföretag instämmer i. Samtliga fallföretag 

upplever att deras verksamheter symboliserar ett personifierat och koncentrerat ägandeskap. 

Familjen, tillika ägarna, har visat stort engagemang och en hög grad av ambition och vilja 

sedan starten i samtliga fallföretag. Det har alltså varit en historisk närvaro av familjen i 

samtliga verksamheter över generationer. Lee et al. (2004) utvecklar sitt resonemang med att 

poängtera att enskilda familjemedlemmar med stort engagemang och inflytande i 

verksamheten tenderar att påverka verksamheten för eget intresse.  

I familjeföretag är tendensen sådan att ingen, eller moderat separation mellan ägande och 

kontroll förekommer då principalen, = ägaren (familjen) och agenten, = anställd 

familjemedlem, är samma person. Således förekommer inga höga agentkostnader (Fama, 

1980) och inga problem med motivering och övervakning (Demsetz och Lehn, 1985) i 

familjeföretag, då familjens välstånd överensstämmer med verksamhetens överlevnad. 
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Detta är dock inte en absolut sanning, precis som Bammens et al. (2008) och Lane et al. 

(2006) skriver finns det flera karakteristiska som kännetecknar ett familjeföretag vilket har 

implikationer ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Som Fama och Jensen (1983) förklarar 

kännetecknas en organisation av en viss separation mellan ägande och kontroll. Författarna 

ställer sig skeptiska till huruvida personer som fattar beslut om verksamhetens inriktning bär 

tillräcklig risk i förhållande till effekterna av besluten. Detta leder oss in på nackdelarna och 

begränsningarna med familjeföretag. Fördelarna kan likväl uppfattas vara nackdelar och 

begränsningar. Det kan likväl vara så att en dominerande familjs, tillika ägares, intressen, 

värderingar och mål inte överensstämmer med övriga aktieägares.  

Det förekommer därmed ingen målkongruens i företaget och den dominerande ägaren 

tenderar att agera ur eget intresse på bekostnad av minoriteten, så kallad 

minoritetsexpropriation. La Porta et al. (1999) förklarar att minoritetsexpropriation kan ha en 

negativ inverkan på både aktieutdelningen men även på relationer och samarbete inom 

verksamheten. Författarna menar att företaget kan tappa ägare och eventuellt sin förmåga att 

attrahera nya spekulanter (ägare) och investerare. För att detta själviska beteende ska få någon 

effekt måste de dominerande ägarna, i detta fall familjen, ha betydande makt över 

verksamheten, först då kan denna expropriation komma att medföra väsentliga förändringar 

av företagets ägarstruktur. Begränsningarna med familjeföretag slutar inte där, om ägarnas, 

tillika familjens, och övriga verksamhetens intressen inte överensstämmer kan det istället 

innebär höga agentkostnader (Fama, 1980). Det innebär istället en större separation mellan 

ägande och kontroll, agenten och principalen är inte längre samma person och det blir svårt 

för familjen att motivera den operativa verksamheten. Bammens et al. (2008) förklarar att 

familjeföretag även upplevs ha problem då verksamheten ska gå vidare till kommande 

generationer. Det är högst relevant att ifrågasätta huruvida kommande generation förhåller sig 

till företagande, tendensen är sådan att både engagemang och kompetens minskar över tiden. 

Det är viktigt att komma ihåg att familjeföretag inte är en homogen grupp med liknande 

preferenser, ambitioner och värderingar. För att summera kan alltså fördelarna även uppfattas 

som nackdelar vilket har en inverkan på företagets prestation, som Dyer (2006) påvisar. 

Studiens fallföretag håller till stora delar med om ovanstående teoretiska resonemang. Att 

driva ett familjeföretag kännetecknas av personifierat ägande med en från början engagerad 

ägare som sedan ska driva verksamheten vidare för kommande generationer. Samtliga 

fallföretag ser bekymmer och är medvetna med problemen avseende generationsväxlingar.  
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Beta koncernen utmärker sig dock något då de menar att man föds in i ett familjeföretag, 

således är det ett privilegium och en ära att vara entreprenör och driva företag. Tetra Pak ser 

även tillförlitligheten i generationernas kompetens och erfarenhet som något fundamentalt 

viktigt för att verksamheten ska lyckas på lång sikt. Både Alfa och Gamma koncernen 

förutspråkar en tydlig ägarbild, de upplever att det är en absolut nödvändighet, inte bara för 

deras verksamheter, utan för samtliga familjeföretag att ha en stark majoritetsägare med 

tydliga värderingar och planer för verksamheten. I enlighet med Le Breton-Miller och Miller 

(2008) teorier om familjeföretagets utveckling är det tydligt att samtliga fallföretag vill 

överleva på lång sikt. Samtidigt upplever de att aktieägarvärde inte bara behöver uttryckas i 

finansiella termer utan för ett familjeföretag är värdet för den enskilda aktieägaren, tillika 

familjemedlemmen, mycket mer än bara avkastning på investerat kapital.  

Jaskiwicz et al. (2005) betonar att det finns flera olika motiv till att familjeföretag 

börsintroduceras. Samtliga fallföretag upplever att det finns både för- och nackdelar med en 

börsintroduktion. Företagen är överens om att det idag ställs högre krav på att vara 

börsnoterat, från både analytiker och investerare. Dock varierar incitamenten av att verkligen 

genomföra en börsintroduktion. Studiens onoterade familjeföretag anser att en 

börsintroduktion gör mer skada än nytta. Alfa koncernen menar att om en verksamhet har en 

tydlig affärsidé och vision är en börsintroduktion inte nödvändig. Både Beta koncernen och 

Tetra Pak menar att onoterade familjeföretag är mer långsiktiga i förhållande till noterade 

bolag generellt där det råder en större kvartalshysteri och ett större risktagande. Målet är att få 

snabb avkastning och inte överleva på sikt. Båda fallföretagen talar om att börsnoterade bolag 

tenderar att suboptimera sin verksamhet vilket innebär att man inte får ut maximal effektivitet 

ur varje tillgänglig resurs.  

Samtliga fallföretag upplever vidare att en börsintroduktion i första hand är ett sätt att 

finansiera sin verksamhet, vilket även Berk och DeMarzo (2011) påvisar. Fallföretagen är 

överens om att en börsintroduktion är kostsam och att ägandet blir mer spritt samtidigt som 

familjen förlorar sitt inflytande över verksamheten. Studiens fallföretag är överens om att 

ägarna i ett familjeföretag ofta är emotionellt involverade i verksamheten vilket kan innebära 

problem vid en börsintroduktion då fler intressenter blir delaktiga i verksamheten. 

Wallenstam upplever att vid en börsintroduktion av ett familjeföretag måste familjen vara 

samstämmig över vad de vill uppnå med verksamheten.  
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Wallenstam var medvetna om problematiken vid deras börsintroduktion men de har hela tiden 

försökt arbeta efter sina grundläggande värderingar. Wallenstam menar även att en 

börsintroduktion ger upphov till nya ägarstrukturer, kapital fördelas efter intresse vilket i sin 

tur kan effektivisera en verksamhet som kört fast i sin utveckling, vilket Marchiso och Ravasi 

(2000) bekräftar. Precis som Erhardt och Novak (2003) påvisar förändrar en börsintroduktion 

ägarstrukturen i ett familjeföretag avseende antalet röster. Ofta introduceras preferensaktier 

till familjemedlemmarna, allt för att behålla familjens inflytande över verksamheten trots att 

fler externa ägare blir involverade i verksamheten.  

Ahlgren (2012) bekräftar att så är fallet på den svenska marknaden, i Sverige finns det flera 

stora kontrollerande familjesfärer. Tetra Pak är absolut en sådan sfär och trots att Alfa 

koncernen inte är börsnoterad är det absolut en familjesfär där familjen inte aktivt äger 

verksamheten men fortfarande har stort inflytande genom en stor andel av röster och kapital 

via direkt eller indirekt kontroll över stiftelser. 
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6 SLUTSATS 

I uppsatsens avslutande kapitel dras slutsatser kring studiens resultat. Studiens 

problemformuleringar och syfte besvaras. Studiens resultat och kunskapsbidrag illustreras 

med hjälp av en modell som utvecklats från studiens teoretiska referensram. Avslutningsvis 

ges förslag till vidare forskning som skulle kunna bedrivas med hänsyn till de slutsatser som 

framkommit och de reflektioner som presenterats i studien.  

I det inledande arbetet med denna uppsats formulerades frågeställningarna; Vilken uppfattning 

har svenska noterade och onoterade familjeföretag på värdebaserad styrning och dess 

överensstämmelse med ett aktieägarorienterat synsätt? Hur definieras och säkerställs 

aktieägarvärde i sådana verksamheter? Med utgångspunkt från studiens teoretiska 

referensram och insamlade empiri har jag kommit fram till en rad olika slutsatser.  

Till att börja med går det att konstatera att inget av studiens fallföretag tillämpar värdebaserad 

styrning i praktiken och efter den femstegsmodell som finns presenterad i teorin. De tillämpar 

således inga metoder eller strategier som direkt går att applicera till den normativa 

ekonomistyrningsfunktionen värdebaserad styrning. Konceptet värdebaserad styrning är 

främst utvecklat för att fokusera aktieägarvärde och företagets värdeskapande processer för att 

maximera aktieägarnas värde. Värdebaserad styrning anses vara bäst lämpad för verksamheter 

med det uttalade målet att maximera aktieägarvärdet. Studiens empiriska resultat har istället 

utgått från fallföretagens värdeskapande processer. Fallföretagens värdeskapande processer 

har dock påvisat att respektive verksamhets processer stämmer väl överens med ett 

aktieägarorienterat synsätt men att de inte arbetar efter värdebaserad styrning per definition 

och i praktiken. De empiriska resultaten har även påvisat att studiens fallföretag inte i 

konkreta termer använder begreppet aktieägarvärde i den dagliga verksamheten. Det har visat 

sig att det är något som varje verksamhet är medvetna om men att skapa och säkerställa 

aktieägarvärde är inte det huvudsakliga målet för varje verksamhet. Eftersom denna studie 

utgått från en rent finansiell definition av aktieägarvärde som uteslutande fokuserar på det 

arbete företaget lägger ned för att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning är det svårt 

att applicera definitionen till studiens familjeföretag. Samtliga familjeföretag upplever att det 

är viktigt att företaget arbetar långsiktigt för att aktieägarna ska få avkastning på sitt 

investerade kapital.  
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Då denna studie uteslutande behandlar svenska noterade och onoterade familjeföretag är de 

enskilt största aktieägarna även familjemedlemmar med andra värderingar och intressen 

utöver avkastning på investerat kapital. Genom att familjemedlemmarna har visat sig vara 

emotionellt involverade i samtliga verksamheter är det naturligt att dra slutsatsen att samtliga 

fallföretag inriktar sin värdeskapande process efter både finansiella och icke-finansiella 

målsättningar. Studiens resultat har visat att de börsnoterade familjeföretagen tenderar att 

arbeta mer efter finansiella målsättningar i förhållande till icke-finansiella målsättningar. De 

onoterade familjeföretagen har visat sig vara mer tydliga när det gäller att kommunicera sina 

icke-finansiella målsättningar. Långsiktig överlevnad är ett övergripande mål för samtliga 

onoterade familjeföretag men på vilket sätt som verksamheten skall nå långsiktighet skiljer 

sig, vilket bottnar i företagens och familjernas olika värderingar och värdedrivare. Generellt 

kan slutsatsen dras att studiens samtliga familjeföretag fokuserar på både finansiella och icke-

finansiella målsättningar i deras värdeskapande processer. Detta stämmer väl överens med ett 

aktieägarorienterat synsätt eftersom aktieägarna, tillika familjemedlemmarna, är noga med att 

poängtera att avkastning och utdelning inte är de enda målsättningarna för verksamheterna. 

Att överleva på sikt och skapa värde för det enskilda företaget, dess medarbetare, kunder, 

leverantörer och externa intressenter har visat sig vara minst lika viktigt. Studien har visat att 

familjeföretagets finansiella mål fungerar som medel för att uppfylla verksamhetens icke-

finansiella mål. 

Familjeföretagen som deltagit i denna studie har ingen tydlig definition på vad aktieägarvärde 

symboliserar för just deras verksamhet. Det har därför varit svårt att finna ett svar på studiens 

andra frågeställning. Resultatet visar att svenska noterade och onoterade familjeföretag är 

medvetna om att aktieägarvärde är en väsentlig del av deras verksamhet men att det uppfattas 

som en del av deras övergripande värdeskapande process. Att familjeföretagen valt andra sätt 

att utforma och mäta sin ekonomistyrning som teorierna inom värdebaserad styrning 

förutspråkar beror på flera olika faktorer. Det har visat sig finnas flera anledningar till att 

familjeföretagen saknar en tydlig definition för aktieägarvärde och hur de ska säkerställa ett 

sådant värde. Framförallt kan den enskilda medarbetaren uppleva att hen inte bidrar med 

något till verksamheten om hen ständigt blir upplyst att den övergripande målsättningen med 

att driva verksamheten är för att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning. Vidare har 

fallföretagen upplevt att ekonomistyrningen och företagets värdeskapande process ska göras 

så enkel och lättförståelig som möjligt. Den ska överensstämma med familjens grundläggande 

värderingar och förankras i styrelsen för att sedan implementeras i koncernledning och 

slutligen kommuniceras till den dagliga verksamheten.  
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Nedanstående modell har utvecklats från den modell som jag presenterade för att sammanfatta 

studiens teoretiska referensram. Målet är att besvara studiens problemformulering och syfte. 

Modellen ska illustrera och överensstämma med studiens kunskapsbidrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Utveckling av modellen från studiens teoretiska referensram.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har det uppstått flertalet förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet. Nedan presenteras ett par förslag som jag reflekterat över under denna studie:  

 

 En orsak till den ökade Corporate Governance utvecklingen och ägarfokuseringen är 

den nya koden för bolagsstyrning i Sverige samt regelverk såsom Sarbanes Oxley Act. 

Under intervjuerna har diskussioner uppstått kring den utveckling som skett och hur 

fallföretagen upplever att de nya bestämmelserna påverkar verksamhetens 

ekonomistyrning. De respondenter som medverkat i studien har haft många tankar och 

reflektioner om denna utveckling varför jag tror det finns ett stort intresse för dessa 

frågor. 

 

 Som studiens resultat påvisar uppfattas VBM inte som den enda och korrekta 

ekonomistyrningsfunktionen för maximering av aktieägarvärde. Precis som jag 

redogjort för tidigare har denna studie ej berört huruvida respondenternas personliga 

värderingar och inställningar påverkar verksamheternas maximering av 

aktieägarvärde. Därmed torde det vara intressant att undersöka till vilken grad 

personliga värderingar från teoretiska modeller påverkar ett företags möjlighet att 

säkerställa aktieägarvärde.   

 

 Denna studie utgår från ett företagsperspektiv där jag utgått från hur familjeföretag 

generellt upplever värdebaserad styrning och hur sådana ekonomistyrningsfunktioner 

överensstämmer med ett aktieägarorienterat synsätt. Det torde därför vara intressant att 

undersöka aktieägarvärdets betydelse för företagets externa intressenter. Hur upplever 

exempelvis analytiker ett företags aktieägarvärde, alternativt hur fastställs 

aktieägarvärdet på aktiemarknaden.  

 

 Ett ytterligare förslag som uppkommit under uppsatsprocessen är att undersöka och 

jämföra huruvida familjeföretag och icke-familjeföretag faktiskt mäter aktieägarvärde. 

Genom att genomföra en kvantitativ studie där statistisk data och konkreta nyckeltal 

analyseras anser jag att intressanta resultat kan komma att påvisas avseende huruvida 

företag med olika ägarstrukturer definierar och säkerställer aktieägarvärde.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrund och syfte med studien 

Syftet med studien är mot bakgrund av Corporate Governance utvecklingen samt den ökade 

aktieägarfokuseringen i Sverige att undersöka hur både svenska noterade och onoterade, 

familjeföretag uppfattar ekonomistyrningen och dess överensstämmelse med ett 

aktieägarorienterat synsätt. Tyngdpunkten i intervjun kommer att ligga på hur verksamheten 

uppfattar värdebaserad styrning och dess övergripande mål att skapa och säkerställa värde för 

aktieägarna. Vidare kommer intervjun att fokusera på huruvida synen på aktieägarvärde ser ut 

i olika verksamheter med olika ägarstrukturer.  

Inledande frågor 

 

- Vad är Er roll i företaget och hur länge har Ni arbetet inom organisationen? 

- Vad är Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Vad är organisationens huvudverksamhet? 

 

Aktieägarvärde 

 

- Med tanke på att företag numera fokuserar och skapar aktieägarvärde genom olika 

strategier. Vilka metoder eller strategier använder Ni för att skapa och säkerställa 

aktieägarvärde? Varför använder Ni just dessa metoder/strategier? Hur arbetar Ni för 

att öka aktieägarvärdet på lång sikt? 

- Hur definierar och säkerställer Ni aktieägarvärde? Vilken innebörd lägger Ni på 

begreppet? Hur tror Ni att verksamheten kan gynnas av att vara medvetna om värdet 

för sina aktieägare? 

- Vilket ”värde” på företaget skulle Ni använda som referenspunkt för jämförelser med 

liknande verksamheter? (ex. substansvärde, kassaflöde, tillväxt, lönsamhet etc.) 

- Vilken är den huvudsakliga förväntan som aktieägarna i Er verksamhet har avseende 

värdeskapande i företaget? (ex. finansiellt eller icke-finansiellt) Varför är det så? 

- Hur skulle Ni beskriva styrelsens roll för att skapa aktieägarvärde? 

 

Som en följd av den ökade aktieägarfokuseringen har begreppet Value-Based Management 

(VBM), värdebaserad styrning vuxit fram. Denna ”nya”, moderna ekonomistyrningsfunktion 

bygger på att företagets övergripande mål är att maximera värdet för aktieägarna och att 

styrningen och strukturerna ska utformas efter detta. 
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Värdebaserad styrning  

 

- Tillämpar Ni någon typ av värdebaserad styrning (VBM) inom Er verksamhet? Om ja, 

vad uppnår just Er organisation med VBM? 

- Hur definierar Ni VBM? 

- Vad är viktigt att tänka på vid implementering av VBM? Vem är ansvarig för 

implementeringen och det fortsatta arbetet med VBM? 

- Hur ska arbetet med VBM följas upp? 

- Bör hela företaget genomsyras av VBM-tänkandet? Varför/varför inte? 

- Vilka för- och nackdelar ser Ni med VBM? 

- Hur ser Ni på den framtida tillämpningen av VBM? Hot/möjligheter? 

- Vilka effekter hoppas Ni VBM har för Er organisation? 

- Tillämpar Ni andra styrmått/styrmodeller utöver VBM? Om ja, vilka? För- och 

nackdelar med dessa modeller? 

- Vilka värdedrivare fokuserar Ni på? (värdedrivare är konkreta prestationsvariabler, 

både finansiella och icke-finansiella, vilka syftar till att förbättra resursallokeringen 

samt minska kostnaderna och öka intäkterna) 

- Finns det någon utbildning för Era anställda inom värdebaserad styrning? 

- Styrmodellerna inom VBM fokuserar huvudsakligen på kassaflöden, hur upplever Ni 

detta i förhållande till modeller som bygger på resultat?  

 

Familjeföretag 

 

- Uppfattar Ni Er som ett familjeföretag? Hur ser ägarstrukturen ut idag och hur har den 

utvecklats över tid? 

- Hur ser Ni på ägarkulturen i företaget? Har Ni erfarenheter från arbete i icke-

familjeägda företag? Om ja, hur skiljer sig arbetet åt? 

- På vilket sätt upplever Ni att familjen har inflytande över den dagliga verksamheten? 

Vilka möjligheter/begränsningar ser Ni med detta? 

- Hur upplever Ni att familjens inflytande och värderingar överensstämmer med ett 

aktieägarorienterat synsätt? 

- Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med ett familjeägt företag i förhållande till ett 

icke-familjeägt företag? Finns det särskilda möjligheter/hot med respektive 

ägarstruktur? 

- Hur ser Ni på en börsintroduktion för familjeföretag? Vilka incitament finns det att 

förbli privata eller börsintroduceras?  

- Vilka är Era tankar och funderingar kring familjeföretag? Kan det finnas kostnader 

som är förknippade med att driva familjeföretag jämfört med andra typer av företag 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus  

 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft 

och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i 

samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.  

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i 

fokus.  
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