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SAMMANFATTNING 
 
Alla företag strävar efter att göra en vinst, men frågan är när ett företag faktiskt uppnått detta.  
Stern Stewart & Co är ett amerikanskt konsultbolag som har arbetat fram ett koncept som de 
kallar Economic Value Added (EVA). Den stora skillnaden mellan detta och övriga vinstmått 
är att EVA visar att ingen vinst har uppnåtts förrän även kostnaderna för det egna kapitalet, 
d.v.s. den avkastning som aktieägarna förväntar sig, är täckta. Stern Stewart & Co har 
marknadsfört EVA som ett helhetskoncept som ska användas för styrning i hela företaget. 
Den fråga som vi har ställt oss är hur EVA-konceptet ser ut i svenska företag. Syftet med 
studien är att beskriva EVA-konceptets användningsområden och förklara hur svenska företag 
arbetar med måttet. För att besvara frågan och uppfylla syftet krävdes en helhetsförståelse 
över företagens situation, därför har en kvalitativ ansats använts. Undersökningen består av 
intervjuer som genomförts med fyra företag som använder sig av EVA-konceptet. De resultat 
vi har fått fram visar att företag anpassar modellen efter sina behov och förutsättningar samt 
att den används som ett komplement eller kompletteras av andra mått. Vidare har införandet 
av EVA-konceptet inte någon förankring i att företag vill arbeta mer mot aktieägarnas 
intressen, utan att syftet med att använda EVA-konceptet har andra skäl.  
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
All companies seek to make profit but the question is: when does a company actually achieve 
that. Stern Stewart & Co is an American consultant company who has developed a concept 
known as Economic Value Added (EVA). The big difference between this and other profit 
measurements is that EVA will not show that a profit has been made until the costs for the 
capital and the return expected from the shareholders are covered. Stern Stewart & Co has 
marketed EVA as a one solution concept to be used for the control of the company as a whole. 
The question we have asked is how the EVA concept is perceived in Swedish companies. The 
purpose with the study is to describe the EVA concept in different areas and to explain how 
Swedish companies are using the measurement. In order to answer the question and fulfill the 
purpose it was necessary to get a complete knowledge and understanding of the companies 
situations which is why a qualitative approach has been used. The survey consists of 
interviews done with four companies which use the concept. The result from the survey shows 
that companies tend to adopt the model after their needs and conditions and also that it could 
be used as a complement as well as being complemented by other measurements. The 
introduction of the EVA-concept do not have any support concerning companies wanting to 
work more toward the interests of the shareholders, rather the purpose for using the EVA-
concept has taken another direction.  
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1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet vill vi ge läsaren förståelse för det problemområde vi har valt att 
undersöka. Här redogör vi för bakgrunden till problemet med hänvisningar till vad tidigare 
litteratur har kommit fram till. Detta följs av en problemformulering samt syftet med 
uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Företagande handlar om att skapa värde (Grant, 2005). Värde kan skapas genom produktion 
av fysiska produkter där inputs förädlas till outputs som är mer värdefull för konsumenten. 
Värde kan också skapas genom icke fysiska produkter såsom förflyttning i tid och rum. 
Exempel på detta är transporter där en produkt förflyttas till en plats där den är mer värd, eller 
förvaring av en produkt som kan öka i värde över tiden. Företagets värde är skillnaden mellan 
dess inputs och outputs, vilket även kan ses som företagets vinst. Samuelson (2001) menar att 
den främsta uppgiften för företagen därmed blir att utveckla, producera och marknadsföra 
produkter.  
 
Det är ägarna i företaget som sätter upp mål och ramar för den övergripande verksamheten, 
oftast i samarbete med styrelsen och den verkställande ledningen (Samuelson, 2001). 
Ledningens uppgift blir sedan att styra verksamheten så att målen uppfylls på ett effektivt sätt. 
Detta kan göras med hjälp av några av de mest framträdande styrmedlen såsom formella, där 
man arbetar med strategier och planer, informella, som utbildning och företagskultur, samt 
organisationsstruktur och belöningssystem. Styrningen är en viktig del av företaget och är 
även en förutsättning för framgång, det märks inte minst på de nya styrmedel som på senare 
tid har utmanat de mer traditionella styrmetoderna. Exempel på detta är balanserat styrkort 
och aktivitetsbaserad kalkylering. 
 
Enligt Grant (2005) är ägarnas intresse i företaget att långsiktigt maximera vinsten. Ett företag 
som inte har ett mål att genera vinst kommer inte att överleva. Utan vinst och lönsamhet i 
företaget finns det ingen möjlighet att utvecklas och ersätta omoderna tillgångar i företaget, 
därmed kommer konkurrenterna att ta över kunderna. Vidare blir det svårt att bygga upp 
relationer med leverantörer och kunder, få lojala och engagerade medarbetare samt få 
förtroende av långivare och andra intressenter. Företaget måste också kunna erbjuda ägarna en 
ersättning för det kapital de satsat, annars väljer de att satsa i andra företag som ger bättre 
avkastning. Av alla olika mål ett företag sätter upp är vinsten det mål som genomsyrar alla 
beslut, även om inte maximering av vinsten alltid sker så är utgångspunkten i alla fall att en 
liten vinst är bättre än ingen vinst. 
 
För att kunna styra en verksamhet krävs det kännedom om hur företaget och dess enheter 
presterar (Samuelson, 2001). De övergripande målen kopplas därför samman med olika mått 
för att kunna mäta utfallen. De mest använda måtten är räntabilitetsmått, som är ett 
relationstal, d.v.s. ett förhållande mellan två värden. Ett alternativ till räntabilitetsmått är 
residualresultatmått, som uttrycks i absoluta tal och kan vara både positiva och negativa. Det 
finns också kombinationer av mått som kan kopplas samman i exempelvis ett balanserat 
styrkort. 
 



Inledning 
 

2 

Anthony och Govindarajan (1998) beskriver företagens enheter som investeringsenheter, 
vilket kan liknas vid resultatenheter, som har ansvar för enhetens intäkter och kostnader, men 
även investeringar och kapitalanvändning. Enheter som bara har ansvar för intäkter och 
kostnader nöjer sig med att beräkna vinsten genom skillnaden mellan dem, medan de andra 
jämför vinsten med det kapital som används för att tjäna in den, det sysselsatta kapitalet. 
Författarna anser att det senare alternativet ger en bättre bild av enhetens lönsamhet, och 
presenterar två mått som kan användas vid denna beräkning. Det ena är ett räntabilitetsmått, 
return on investments (ROI), och det andra är ett residualresultatmått, economic value added 
(EVA). Utgångspunkterna är att måtten dels ska vara användbara som beslutsunderlag och 
motivera cheferna till beslut som gynnar hela företaget långsiktigt, dels mäta hur den 
ekonomiska enheten presterar. 
 
ROI används i större utsträckning än EVA och är det mått som många företag föredrar 
(Anthony & Govindarajan, 1998). Fördelarna med ROI är att det är ett heltäckande mått som 
är enkelt att beräkna och förstå. Dessutom är det jämförbart med andra enheter och företag 
oavsett storlek och bransch eftersom det är ett relationstal. Nackdelen är att det är ett mått som 
är lätt att manipulera och suboptimering är inte ovanligt. EVA:s styrka är att den tar hänsyn 
till alla typer av kapitalkostnader och olika typer av kapital kan värderas till olika ränta, vilket 
kan ge en mera rättvisande bild över det ekonomiska läget. Nackdelen är att EVA inte kan 
användas för jämförelser med andra, däremot har alla enheter samma utgångspunkter för vinst 
oavsett vilka förutsättningar de har. 
 
Enligt Ehrbar (1998) är EVA inte bara ett mått utan en komplett modell för all styrning i ett 
företag. Modellen utvecklades i USA av konsultföretaget Stern Stewart & Co, och används av 
storföretag som The Coca Cola Company, AT&T och Quaker Oats. Konceptet kan tillämpas i 
hela företaget, både vad gäller prestationsmätning, beslutsfattande och som underlag för 
belöning. Dessutom sträcker sig modellens tillämpningsområde genom alla led i företaget, 
från styrelsen ner till fabriksgolvet. EVA:s fokus ligger i att skapa värde för aktieägarna och 
modellen bygger på att aktieägarnas och chefernas intressen ska förenas, så att cheferna 
agerar som om de vore ägare. Principen är att även det egna kapitalet får en kapitalkostnad 
som likställs med vad ägarna förväntar sig i avkastning. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En av anledningarna till att EVA-modellen har blivit så populär i USA är att den visar den 
ekonomiska verkligheten på ett sätt som är lätt att förstå även för personer utan ekonomisk 
bakgrund (Ehrbar, 1998). Stern Stewart & Co har också satsat mycket på att marknadsföra 
EVA och dess fördelar i USA, och de anser att modellen passar alla typer av företag. 
Konsultbolaget har byggt upp en vision om att EVA-modellen fungerar problemfritt i alla 
företagets nivåer och situationer. Vidare menar de att en implementering av EVA innebär att 
hela styrningen måste byggas kring konceptet för att visionen ska uppfyllas. Det fungerar 
därför inte att ha modellen som ett komplement till ett befintligt rapporteringssystem, eller 
som ett av måtten i ett balanserat styrkort. 
 
Brewer, Chandra och Hock (1999) uttrycker raka motsatsen och påstår att EVA-modellen inte 
kan fungera som ett ensamstående mått i styrsystemet. De menar att EVA-modellen kan vara 
värdefullt i vissa situationer men att det måste kompletteras med andra mått för att en korrekt 
bild över företaget. 
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Ittner och Larcker (1998) ser en total implementering som en paketlösning som 
konsultbolaget vill sälja dyrt till företagen. Frågan är om det verkligen löser företagens 
problem eller om det kan finnas alternativ att bara använda delar av fullständiga modellen. 
 
Utifrån denna diskussion finner vi det intressant att undersöka hur modellen kan användas, 
och inom vilka områden i ett företag som den fyller en funktion. Eftersom modellen 
härstammar från USA, där företagsklimatet skiljer sig något från den svenska, är det också 
intressant att titta på hur modellen tagits emot och fungerar i svenska företag. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur ser EVA-konceptet ut i svenska företag? 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva vilka användningsområden EVA-konceptet har i svenska 
företag samt förklara hur dessa företag arbetar med modellen. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi vill poängtera att uppsatsen och resultatet av den är fokuserad på att få en förståelse för hur 
användningen av EVA-konceptet kan fungera, inte i hur stor utsträckning det används. Vidare 
begränsar vi oss genom att endast titta på användningen ur ett ledningsperspektiv. Vi har inte 
för avsikt att kontrollera hur konceptet uppfattas och används av de anställda i de 
operationella verksamheterna. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I den teoretiska referensramen presenterar vi den befintliga teori som vi funnit relevant inom 
vårt ämnesområde. Kapitlet inleds med en översikt av EVA-konceptets placering inom 
företagsekonomin. Därefter följer en beskrivning av konceptet och dess användningsområden. 
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 
 

2.1 Verksamhetsstyrning 
 
Vid företagsstyrning är det många olika bitar som ska falla på plats och det finns många olika 
områden att arbeta med för att uppnå en effektiv styrning av verksamheten (Anthony & 
Govindarajan (1998). För det första måste företaget ha ett fungerande kontrollsystem för att 
upptäcka, mäta, åtgärda och kommunicera vad som händer i verksamheten. Utöver det måste 
företaget styra verksamheten åt rätt håll, vilket kan göras genom en mängd olika områden, allt 
ifrån organisationsstruktur och beteendeförändring av personal till belöningssystem och 
övriga finansiella beslut. 
 
En viktig del i styrningen är hur företaget väljer att följa upp och mäta olika aspekter i 
verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Förutom att mäta inkomster och utgifter är 
det också viktigt att följa upp prestationer av olika slag, vilket kan göras både med finansiella 
och icke finansiella mått. Mätningarna ligger till grund för företagets förverkligande av 
strategin och är därför nära sammankopplad med företagsstyrningen och de mål som satts 
upp. 
 
Ax et al. (2005) skriver att det finns två övergripande mått som kan användas vid 
verksamhetsstyrningen, räntabilitetsmått och residualresultatmått. Det mest förekommande är 
räntabilitetsmåtten som vanligen används både i styrningen och i externredovisningen. Måtten 
är ett relationstal där lönsamheten räknas fram genom att sätta två värden i förhållande till 
varandra. Vilka värden som väljs beror på vad företaget avser att mäta, därmed finns det flera 
olika varianter av måttet. Räntabiliteten kan beräknas på totalt kapital (ROI), eget kapital eller 
sysselsatt kapital (ROCE). 
 
Residualresultatmåttet har inte samma spridning i praktiken som räntabilitetsmåtten (Ax et al., 
2005). Huvudprincipen med måttet är att resultatet belastas med en kapitalkostnad som 
baseras på en kalkylmässig ränta för det kapital som används. Residualresultat uttrycks i 
absoluta tal och kan vara både positivt och negativt. 
 

2.1.1 Value-based management 
 
Under de senaste 20 åren har de traditionella styrmetoderna utmanats allt mer av nya tankesätt 
när det gäller styrning av företag (Arnold & Davies, 2000). De principer som har haft störst 
inflytande går under namnet Value-based management, VBM, eller värdebaserad ledning. 
Grundtanken bakom begreppet är att skapa värde för aktieägarna, som satsat sina pengar i 
företaget. Enligt Young och O’Byrne (2001) växte dessa tankar fram när konkurrensen på 
kapitalmarknaden ökade och kapital blev mera rörligt. Investerare väljer att satsa sina pengar 
där de kan få ut mest av dem, vilket innebär att de kan flytta pengarna om de tror att det är 
mer lönsamt att ha dem någon annanstans. Cheferna i företagen arbetar ofta efter andra 
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prioriteter än värdeökningen på ägarnas aktier, exempelvis investeringar, volymökningar, 
kundnöjdhet och relationer till övriga intressenter. 
 
VBM är enligt Young och O’Byrne (2001) ett försök till att sammanföra ägarnas och 
chefernas perspektiv genom ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna som i sin tur leder 
till att även övriga mål blir uppfyllda. Detta har ofta kritiserats på grund av uppfattningen att 
övriga viktiga delar i företaget ignoreras, till exempel anställda, kunder och leverantörer. 
Aktieägarna får dock ingen ersättning förrän värde skapats för kunderna, så att de inte går till 
konkurrenterna, och även för de anställda så att de inte väljer att byta arbetsplats. 
 
I ett framgångsrikt VBM-program måste värdeskapande stå i centrum i hela företaget genom 
strategisk planering, kapitalfördelning, operationella budgetar, prestationsmätning, bonus-
system och intern och extern kommunikation (Young & O’Byrne, 2001). 
 
Enligt Arnold och Davies (2000) består VBM av tre delar; 

1. Skapa värde. Företaget ska generera maximalt framtida värde, ett långsiktigt 
aktieägarvärde. 

2. Styra mot värde. Hela företaget genomsyras av att öka värdet, från produktion till 
kommunikation och kultur. 

3. Mäta värde. Externa och interna mått som värderar både aktien och prestationer i 
företaget. 

 
Valet av värderings- och prestationsmått spelar en viktig roll vid utveckling av strategier, 
utvärdering av organisationens prestationer och kompensationsplaner till chefer (Ittner & 
Larcker, 1998). De traditionella bokföringsmässiga prestationsmåtten stämmer inte längre 
överens med verkligheten. Tyngdpunkten över vad som är viktigt att mäta för att styra 
företaget på ett framgångsrikt sätt har flyttats, och därför byts de traditionella måtten ut mot 
nya som bättre visar hur verkligheten ser ut. 
 

2.1.2 Mätning inom VBM 
 
Vid mätning och värdering inom VBM finns det flera mått att välja mellan, som alla har 
samma mål, att mäta värdeökningen. Exempel på mått är Economic Value Added (EVA), 
Cash Flow Return on Investments (CFROI) och Cash Value Added (CVA). 
 
CFROI är EVA:s största konkurrent inom VBM och enligt förespråkare ger det en mer exakt 
uppskattning av marknadsvärdet (Young & O’Byrne, 2001). Måttet visar en långsiktig 
internränta som beräknas genom förhållandet mellan kassaflöde och investerat kapital där 
hänsyn tagits till inflationen (Ittner & Larcker, 1998). Enligt Young och O’Byrne (2001) 
jämförs sedan den beräknade internräntan med en inflationsjusterad avkastningsränta för att se 
om de intäkter som företaget genererat överstiger kapitalkostnaderna. CFROI är, till skillnad 
från många andra värdebaserade mått, inte uttryckt i monetära termer utan är ett relationstal. 
Detta leder till att måttet kan användas vid jämförelser med andra företag och enheter. 
Nackdelarna med måttet är att det enbart visar bedömningar av framtiden och inte kan mäta 
historiska prestationer. Dessutom är uträkningen komplicerad och innebörden svår att förstå 
och kan upplevas som mycket komplext för personer som inte är ordenligt insatta. Ittner och 
Larcker (1998) menar att CFROI endast försöker mäta aktieägarvärdet och inte maximera det. 
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CVA är, precis som CFROI, ett mått som fokuserar på kassaflödet, i övrigt har det stora 
likheter med EVA då de är uppbyggda på ett liknande sätt (Young & O’Byrne, 2001). Den 
stora skillnaden är att CVA inte tar med kostnader för avskrivningar och måttet påverkas 
därför inte av hur företaget väljer att skriva av sina tillgångar. Nackdelen är, i likhet med 
CFROI, att kassaflödet inte bygger på historiska värden vilket leder till att prestationsmätning 
och belöningssystem inte kan baseras på CVA. 
 

2.2 Begreppet EVA 
 
EVA-modellen är uppbyggd kring de principer som VBM förespråkar (Young & O’Byrne, 
2001). Begreppet är inte bara ett prestationsmått utan fungerar också som en central del i 
företagets övriga strategiska funktioner. Modellens grundprincip är att inget värde skapas 
förrän alla kostnader, både drifts- och kapitalkostnader, är täckta. Med kapitalkostnader 
menas i det här fallet inte enbart räntekostnader för lån, utan även de kostnader som eget 
kapital för med sig i form av avkastningskrav från aktieägarna. Precis som långivarna vill ha 
ränta för utlånat kapital vill ägarna ha kompensation för den risk de tar när de satsar sina 
pengar i företaget (Ehrbar, 1998). Enligt EVA generar företaget ingen vinst förrän det 
tillgodosett ägarnas avkastningskrav, d.v.s. betalt kostnaderna för eget kapital, därmed mäts 
det verkliga ekonomiska resultatet. 
 
Stern och Shiely (2001) skriver att EVA-konceptets viktigaste egenskap är att det kan 
sammanföra chefernas mål och synsätt med de som aktieägarna har genom att 
uppmärksamma kapitalkostnaderna för det egna kapitalet. De menar att chefernas och 
aktieägarnas olika syn på företaget är ett av de största problemen vid diskussioner om vilket 
mervärde som skapats. Genom en implementering av EVA-modellen driver cheferna företaget 
som om de vore ägare. 
 

2.2.1 Beräkning av EVA 
 
EVA definieras enligt följande: 
 
  
EVA = NOPAT – (sysselsatt kapital × WACC) 
  
 
NOPAT står för Net Operating Profit After Tax vilket innebär resultat efter finansiella poster 
och skatt. Från detta dras sedan kapitalkostnaden. Anledningen till att beräkningen grundas på 
resultatet efter skatt är att det är det resultatet som är tillgängligt för aktieägarna (Ax et al., 
2005). Det sysselsatta kapitalet i balansräkningen justeras genom att de kortfristiga 
tillgångarna reduceras med icke räntebärande skulder, eftersom dessa inte innebär någon 
kostnad för företaget (Young & O’Byrne, 2001). WACC står för Weighted Average Cost of 
Capital, och räknas ut genom att kostnaden för långfristiga respektive kortfristiga skulder 
samt eget kapital vägs mot den proportion de har i företagets kapitalstruktur. Vid uträkning av 
WACC används marknadsvärden för de olika kostnaderna för att få en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt. 
 
Uträkningen av EVA visar ett värde i absoluta tal, vilket innebär att om talet är positivt har 
värde skapats, d.v.s. företaget har tjänat mer än kostnaden för det sysselsatta kapital som 
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genererat inkomsten (Young & O’Byrne, 2001). Tvärtom visar ett negativt EVA att värde har 
förstörts, företagets investeringar förbrukar kapital då kapitalkostnaderna inte täcks av 
inkomsterna. Eftersom definitionen innehåller både NOPAT och WACC kan beräkningar ske 
för både delar av och hela företaget. 
 
Stern och Shiely (2001) påpekar att kapitalkostnaden innehåller den förväntade återbäringen 
som aktieägarna får för den risk de tar när de investerar i företaget. Kostnaden kan därför 
variera mycket beroende på bransch, företag eller till och med olika projekt inom ett företag, 
eftersom risksituationerna ser olika ut. 
 

2.2.2 Justeringar 
 
De balans- och resultaträkningar som företag redovisar i årsredovisningen grundar sig på 
externa syften och måste följa god redovisningssed (Bergstrand, 2003). Dessa 
sammanställningar tas fram för att tillgodose externa intressenter med den information de vill 
ha, exempelvis till skattemyndigheter och långivare. Detta ger inte alltid den bästa bilden av 
verkligheten och är därför inte alltid lämpad att använda vid intern styrning. För att komma 
till rätta med problemet görs därför ett antal justeringar av balans- och resultaträkningen innan 
beräkningen av EVA påbörjas. 
 
Stern Stewart har identifierat över 160 justeringar för att få en teoretiskt korrekt uträkning av 
måttet (Ehrbar, 1998). Det är dock viktigt att tänka på enkelheten i förhållande till precisionen 
och företagen använder sig vanligtvis inte mer än av 15 stycken. Young och O’Byrne (2001) 
tillägger att som vid många andra beslut är det viktigt att sätta nyttan i relation till vad det 
kostar att ta fram informationen. Dierks och Patel (1997) har identifierat fyra frågor som ett 
företag bör ställa sig vid valet av vilka justeringar som är nödvändiga att göra. 

1. Kommer justeringen att ha en betydande inverkan på EVA? 
2. Kan chefer påverka utfallet av justeringen? 
3. Kan övriga anställda ta justeringen till sig och förstå vad den innebär för deras arbete? 
4. Är informationen som behövs relativt lätt att få tag på och behandla? 

Om svaret är nej på någon av dessa frågor bör företaget inte göra justeringen eftersom den då 
inte gör någon nytta i styrningen. 
 
Enligt Ehrbar (1998), är justeringarna olika för olika företag beroende på bland annat 
organisationsstruktur, strategier och affärsmodell. De viktigaste justeringarna handlar om att 
flytta kostnader för exempelvis forskning och utveckling, utbildning och marknadsföring från 
resultaträkningen till balansräkningen där de bör ses som en tillgång eftersom de kan generera 
intäkter lång tid framöver. 
 

2.2.3 Värdedrivare 
 
Ett företag som arbetar med EVA-modellen kan även använda sig av andra mått som länkas 
ihop för att förklara förändringarna i EVA genom ett ”orsak-verkan samband” (Ehrbar, 1998). 
Stern Stewart & Co har valt att kalla detta för ”EVA drivers” och kan ses som toppen av en 
pyramid där alla de underliggande måtten påverkar EVA:s utveckling. Young och O’Byrne 
(2001) menar att EVA kan delas upp i komponenter, som allmänt kallas value drivers eller 
värdedrivare, för att underlätta det praktiska arbetet i företagets operativa enheter. De anser att 
EVA är ett översiktligt mått för företagets ledning och att det finns andra mått som bättre 
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visar prestationerna för de anställda längre ner i organisationen. Komponenterna är mer direkt 
kopplade till de operativa chefernas ansvar och är lättare att mäta och förstå för de anställda. 
Det är viktigt att ökningen av EVA fortfarande är det övergripande målet och att de 
kompletterande måtten är kopplade både till ansvaret för cheferna och till EVA på de högre 
nivåerna i företaget. Arnold och Davies (2000) anser att dagens VBM-mått är baserade på 
hela organisationen och att divisionernas prestationsmätning fungerar bättre genom att införa 
värdedrivare. 
 
Komponenterna består av finansiella mått som i efterhand förklarar vad företaget eller 
enheten har lyckats prestera (Young & O’Byrne, 2001). För att kunna ta reda på något om 
framtiden kan de finansiella måtten kompletteras med icke-finansiella mått som blir en form 
av indikatorer på framtida EVA. Kombinationen av komponenter och indikatorer ger de 
operativa cheferna kunskap och motivation att genomföra åtgärder som långsiktigt ökar EVA. 
 

2.2.4 Fördelar/Styrkor 
 
De största fördelarna med EVA framkommer vid jämförelser med det klassiska, och mest 
använda måttet, ROI, Return On Investments (Brewer et al., 1999). Vid användning av ROI 
behöver ett bra investeringsbeslut på divisionsnivå inte alltid innebära att det är bra för 
företaget som helhet. En investering som grundar sig på ett positivt EVA för divisionen 
innebär alltid att det är positivt för hela företaget. Då olika avdelningar kan ha olika 
utgångspunkter vid ROI blir nivån för vinst olika på de olika avdelningarna. Vid EVA har alla 
samma utgångspunkt, där allt som är positivt genererar vinst. 
 
Anthony & Govindarajan (1998) ser också möjligheten att använda olika kostnader för 
balansräkningens poster som en stor fördel. Detta för att det ger en mer korrekt bild och för att 
det kan påverka beslut om hur kapitalet ska användas på mest effektiva sätt. 
 
Stern och Shiely (2001) skriver att de ser möjligheten att anpassa EVA-konceptet efter 
företagets struktur som en stor fördel. De menar att EVA kan användas som ett mått för olika 
avdelningar, butiker eller produktionsenheter. Det enda underlag som behövs är inkomster, 
utgifter och sysselsatt kapital. 
  
Enligt Ehrbar (1998) är en av de största fördelarna med EVA att det är lätt att kommunicera 
med, även till icke-ekonomer. Ett absolut belopp är lättare för avdelningschefer och alla andra 
medarbetare att förstå än ett procenttal, som dessutom kan betyda olika för olika avdelningar. 
Det uppsatta målet blir också enkelt, EVA ska höjas. 
 

2.2.5 Nackdelar/Svagheter 
 
Alla finansiella mått har sina begränsningar och EVA är inget undantag (Brewer et al., 1999). 
De menar att en begränsning är att måttet inte kan användas för jämförelser med andra företag 
eller andra enheter inom samma företag, eftersom det inte tar hänsyn till storleksskillnader. 
Eftersom EVA är ett absolut värde och inte ett relationstal påverkas det till exempel av 
storleken på tillgångarna, vilket innebär att divisioner med olika stora tillgångar inte kan 
jämföras. 
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Enligt Young och O’Byrne (2001) kan EVA medföra problem med underinvestering. Ur ett 
kortsiktigt perspektiv leder en investering till att EVA sjunker, därför finns risken att chefer 
väljer att vänta med en investering för att tillfälligt kunna öka EVA och eventuellt få en högre 
bonus. Beteendet är dock inget som håller i ett längre perspektiv och gör snarare mer skada än 
nytta eftersom det kan minska den totala effektiviteten i verksamheten samt påverka det 
långsiktiga värdeskapandet. 
 
Keys, Azamhuzjaev & Mackey (2001) anser att EVA inte är bra att använda vid 
investeringsbeslut, eftersom projekt eller investeringar med högre risk ofta visar högre 
avkastning. Detta kan leda till att företaget tar för stora risker istället för att satsa på säkrare 
investeringar med lite lägre avkastning. 
 
Vidare anser Keys et al. (2001) att måttet är för komplext och svårt att förstå bland annat på 
grund av de justeringar som måste göras. Ittner & Larcker (1998) håller med och menar att det 
framför allt är längre ner i organisationen, hos avdelningschefer och övriga medarbetare, som 
det kan bli problem då de inte förstår vad deras roll är och vad de kan göra för att påverka 
EVA. 
 

2.3 Användningsområden 
 
EVA-modellen ska enligt Stern Stewart ses som ett helhetskoncept som kräver en fullständig 
implementering i företaget för att kunna fungera (Ehrbar, 1998). Förutom sin funktion som 
prestationsmått är modellen ett komplett ramverk för den finansiella styrningen som ska ligga 
till grund för alla beslut i företaget. Vid implementering och användning av modellen bör 
företaget arbeta utifrån fyra områden; ledning, mätning, belöning och tankesätt. Young och 
O’Byrne (2001) menar att EVA först och främst är ett prestationsmått men att det är fel att 
göra några begränsningar då det också kan användas och spela en central roll i många andra 
delar av företaget. Strategiplanering, kapitalbudgetering, prestationsmätning, belönings-
system, kommunikation och målsättningar för operativa enheter är områden där EVA kan 
ligga till grund. 
 
Stern Stewarts idé om att EVA-konceptet måste implementeras fullt ut i hela organisationen 
har fått en del kritik. Young och O’Byrne (2001) anser att EVA-modellen kan vara användbar 
i hela företaget men att det inte är nödvändigt att ta till sig alla delar för att få en effektiv 
styrning. Brewer et al. (1999) menar att det är överdrivet att tro att EVA ensamt kan visa 
företagets verklighet. De anser att måttet kan vara till hjälp vid värdering och beslutsfattande, 
men att det måste kompletteras med andra mått för att få en komplett bild. 
 

2.3.1 Strategi och mål 
 
Syftet med att upprätta en strategi är att definiera hur företaget ska gå till väga för att uppnå 
sina mål, därmed blir målformuleringen en viktig del av strategiplaneringen (Samuelson, 
2001). Enligt Koller, Goedhart och Wessels (2005) är det viktigt att målsättningarna är 
utmanande men realistiska och att de baseras på de faktiska möjligheter som enheterna har, 
både i sin ekonomiska situation och i sina värdedrivare. Anthony och Govindarajan (1998) 
poängterar att det finns skillnader i de mål som organisationen har, jämfört med de personliga 
mål som de anställda har, och att det är viktigt att arbeta för en överensstämmelse i dessa mål. 
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Stern och Shiely (2001) skriver att EVA-konceptet är ett kraftfullt verktyg som kan anpassas 
till många delar av en verksamhet, exempelvis belöningssystem och prestationsmätning. De 
menar dock att dessa mätningar inte har så stor betydelse om inte företaget har en 
välutvecklad strategi med EVA som grund, och att företaget därmed inte kan förbättra sitt 
EVA långsiktigt. 
 
Ehrbar (1998) menar att strategiplaneringen och de operationella målsättningarna kan bli 
osammanhängande om företaget använder standarder, mål och terminologi som inte är 
förenliga. Genom användning av EVA minskar riskerna för dessa problem eftersom modellen 
med fördel kan länkas från företagets övergripande mål och utvecklas ner till de operationella 
enheterna (Young & O’Byrne, 2001). Syftet med målen blir att maximera företagets framtida 
EVA och målsättningen kan ske antingen utifrån EVA eller också dess värdedrivare. 
 

2.3.2 Prestationsmätning 
 
Prestationsmätning används som ett hjälpmedel i företagens arbete med att uppnå sina mål 
och sin strategi (Anthony & Govindarajan, 1998). Chefernas uppgifter är att se till att jobb blir 
utfört på ett effektivt sätt vilket leder till ett behov av information. För att få fram relevant 
information om hur verksamheten fungerar använder företagen sig av ett system för 
prestationsmätning. Systemet innehåller mått som representerar företagets strategi och kan ses 
som framgångsfaktorer. Det är viktigt att komma ihåg att prestationsmätningen bara är ett 
verktyg och att företagets framgång beror på själva strategin. Inom prestationsmätningen har 
fokus flyttats från vinst och inkomst, som visar företagets resultat av tidigare beslut, till icke-
finansiella resultat, som kan ge indikationer på framtiden. Icke-finansiella mått är vanligare på 
de lägre nivåerna i företaget, medan de högre nivåerna ofta håller sig till de finansiella måtten. 
 
Att införa EVA i systemet för prestationsmätning underlättar mätningen på vissa områden 
som förut varit svåra att kontrollera, samtidigt ökar det graden av precision i den mätning som 
tidigare använts och rapporterats i företaget (Dierks & Patel, 1997). Genom att använda EVA 
och dess värdedrivare vid prestationsmätningen kan företaget också se hur de olika enheterna 
bidrar till marknads- och aktieägarvärdet, och var kapitalet är mest produktivt. 
 
Ehrbar (1998) menar att EVA-konceptet är bra att använda vid prestationsmätningen eftersom 
det är lätt för de anställda att förstå och ta till sig innebörden av det som siffrorna vill visa. 
Stern och Shiely (2001) tror att alla anställda har en viss energi och vilja att skapa värde för 
företaget, men att det är upp till cheferna att motivera personalen till det. Genom att använda 
ett mått som är lätt att förstå för alla anställda ökar chanserna att viljan och motivationen 
håller i sig. Eftersom de anser att konceptet dessutom kan användas ända ner på butiks- eller 
produktionsnivå blir det också lättare för de anställda att se hur deras avdelning ligger till i 
jämförelse med andra. 
 

2.3.3 Belöningssystem 
 
Belöningssystemet är ett viktigt styrmedel för företaget och dess syfte är att kunna skapa rätt 
motivation hos medarbetarna så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt (Samuelson, 
2001). Utvecklingen av ett belöningssystem är en av företagens mest komplicerade frågor 
eftersom det är viktigt att rätt prestationer belönas. Företagets önskvärda resultat måste först 
identifieras för att sedan kopplas till belöningarna. Det är också viktigt att 
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belöningsgrundernas resultat kan påverkas av dem som arbetar och får ta del av belöningarna, 
eftersom det annars inte uppfyller sitt syfte. En divisionschef blir inte motiverad om den 
individuella bonusen grundas på hela företagets gemensamma utveckling (Arnold & Davies, 
2000). Däremot kan samarbetet mellan olika nivåer och divisioner främjas om en del av 
belöningen grundas på det gemensamma resultatet och en del på divisionens resultat. 
 
Stern och Shiely (2001) anser att EVA-modellen spelar en viktig roll vid företagets 
utformande av belöningssystem. De menar att detta är en av de viktigaste motivationerna för 
att driva samman aktieägarnas och chefernas intressen. Ett bonussystem med EVA som grund 
kan likställas med ett system där aktier i företaget är en form av belöning. De anställda får då 
automatiskt ett personligt intresse i att öka företagets värde. 
  
Även om en bonusplan är baserad på EVA anser Young och O’Byrne (2001) att det inte är en 
garanti för att det finns en överensstämmelse mellan ledningen och aktieägarna. De menar att 
det är viktigt att titta på framtida EVA och sätta bonusen efter den förbättring i EVA som 
uppnåtts. Ehrbar (1998) menar att det är förbättringarna i EVA som utgör grunden för 
bonusplanen, och för att inte förbättringarna ska bli kortsiktiga har de introducerat en 
belöningsmodell som innehåller en bonusbank. Det innebär att endast en del av belöningen 
betalas ut för det gällande året medan resten sparas i bonusbanken för att, under vissa 
förutsättningar, betalas ut vid ett senare tillfälle. 
 
Arnold och Davies (2000) anser att det finns tre sätt att bygga upp ett belöningssystem på för 
att få cheferna att arbeta både lång- och kortsiktigt. Detta kan ske genom att tilldela aktier som 
får avkastning först efter ett par år, genom en bonusbank, eller genom att prestationerna mäts 
över en längre tid, exempelvis tre år. Det viktigaste är dock att se till att systemet inte kan 
manipuleras. 
 

2.3.4 Beslut 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) innebär en beslutsprocess att information samlas in för 
att systematiseras, analyseras och tolkas. Därefter ska ställning tas till informationen för att 
utmynna i ett beslut. Till sist ska beslutet verkställas för att ge någon effekt. En viktig del i 
beslutsprocessen är även uppföljning och analysering av om beslutet fick den effekt som 
avsågs. 
 
VD:n eller ledningen i företaget kan inte ta alla beslut, därför är det viktigt att det finns ett 
system som säkrar att beslut tas i linje med de lång- och kortsiktiga målen (Koller et al., 
2005). Arnold och Davies (2000) menar att ett företags potentiella värde kan öka om alla 
beslut i företaget, även de små, tas med värdeskapande i åtanke. Här är värdedrivarna viktiga 
eftersom de kopplar besluten som tas i de operativa enheterna till företagets värdeökning. 
 
Ehrbar (1999) menar att EVA är en bra utgångspunkt både för operativa och strategiska 
beslut. Han kan se risker med att använda sig av flera olika mått för att analysera 
informationen vid beslut eftersom beslutsfattarna då kan välja det mått som visar det bästa 
resultatet i förhållande till vad de vill uppnå med verksamheten. Med hjälp av EVA bedöms 
fram för allt investeringsbeslut utifrån möjliga kostnader och inte beroende på storlek, 
prestige eller andra emotionella förutsättningar (Koller et al., 2005). 
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Den stora fördelen med att använda EVA-modellen är att den hjälper chefer att fatta bättre 
beslut eftersom kapitalkostnaden för de aktiviteter som beslutas om blir så tydlig (Ehrbar, 
1998). Besluten fokuseras mer på lager, kundfordringar och tillgångar och det blir lättare att 
göra avvägningar mellan själva aktivitetskostnaden och kapitalkostnaden. Exempelvis blir det 
lättare att jämföra kostnaden vid inköp av en stor mängd material till ett lågt pris som kräver 
lagring, med att istället köpa in en liten mängd till ett högre pris men med kortare lagringstid. 
 

2.3.5 Kultur och tankesätt 
 
Företagskultur består av de grundläggande antaganden, värderingar, normer och tankesätt som 
finns i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Kulturen betonar det som är viktigt i 
företaget och visar de anställda hur de ska agera i givna situationer. Genom kulturen kan de 
anställda på ett effektivt sätt hantera information och avgränsa det till vad som är relevant för 
arbetsuppgiften. Kulturen kan därmed användas som ett styrverktyg då de anställda handlar 
utifrån de värderingar som företagsledningen förmedlar. 
 
Enligt Stern och Shiely (2001) innebär införandet av EVA-konceptet en förändring av 
kulturen i företaget. En del av implementeringsprocessen är att ändra på tankesättet i 
organisationen och bygga upp en gemensam kultur kring grunderna och värderingarna av 
styrningen, mätningen och belöningarna. Ehrbar (1998) anser att en av de stora fördelarna 
med konceptet är just att beteendet i företagen förändras så att de anställda arbetar utifrån ett 
aktieägarperspektiv. Dessutom menar han att metoden på ett enkelt och effektivt sätt kan 
förmedla hur företaget fungerar, även till dem som inte har någon ekonomisk bakgrund. 
 
Koller et al. (2005) menar att företag som har ett värdeskapande tankesätt genom hela 
organisationen också får en framgångsrik användning av VBM. När alla anställda förstår 
principerna ökar förståelsen för hur de dagliga processerna påverkar värdet av företaget. Det 
minskar också gapet mellan ekonomiavdelningen och de operativa enheterna. 
 
Enligt Young och O’Byrne (2001) är EVA ett bra instrument för att ändra beteende i 
styrningen av företaget. EVA har en stor fördel jämfört med andra mått eftersom det är lätt att 
koppla till hur de operativa cheferna styr sin verksamhet. Vidare anser de att värdeskapande är 
allas ansvar, inte bara ledningens. Detta leder till att alla anställda måste tänka annorlunda om 
sitt arbete, och veta varför värdeskapande är viktigt och hur det skapas. De finansiella 
avdelningarna får inte ses som kapitalvakter utan gränserna måste suddas ut så att de istället 
blir partners med det de operativa kollegorna. 
 

2.3.6 Kommunikation 
 
Ur ett ledningsperspektiv är kommunikationen i ett företag ett viktigt verktyg för styrning, 
kontroll och samordning (Jacobsen & Thorsvik, 2002). En fungerande kommunikation är en 
förutsättning för att få fram den information som behövs för att på ett effektivt sätt kunna 
driva företagets verksamhet. Förutom att ledningen måste kunna ta emot information från 
divisioner och liknande måste de också kunna förmedla sitt budskap så att det tas emot och 
tolkas på rätt sätt av de mottagare som det berör. 
 
Ehrbar (1998) menar att EVA är ett mått som är lätt att kommunicera med, eftersom det är lätt 
att förstå även för icke-finansiella personer. Vidare anser han att ett mått i form av ett absolut 
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tal uppmärksammas mer än ett proportionstal eftersom det inte behövs någon bakomliggande 
information för att förstå vad siffran betyder. 
 
EVA-konceptet kan ses som ett ramverk även för att kommunicera företagets mål och 
arbetsinsatser till externa intressenter såsom investerare och analytiker (Ehrbar, 1998). 
Aktieägarna kan på ett enkelt sätt identifiera företagets prestation och utläsa hur utsikterna för 
avkastningen på de satsade pengarna ser ut. EVA-modellen är också ett kraftfullt verktyg för 
analytikernas arbete med att bedöma företagets framtidsutsikter. 
 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
EVA-konceptet ligger inom ramen för värdebaserad ledning, som är en av de senare 
styrmetoderna som utmanat de mer traditionella. Huvudsyftet med värdebaserad ledning är att 
arbeta för att långsiktigt skapa värde för aktieägarna. EVA-modellen visar därför ett resultat 
där hänsyn tagits till de kapitalkostnader som finns för det egna kapitalet, d.v.s. den 
avkastning som aktieägarna förväntar sig. 
 
Grundarna av konceptet anser att EVA-modellen inte fungerar att användas som ett 
komplement utan företaget måste implementera konceptet i sin helhet. Kritiker menar att 
företagen kan välja de delar av modellen som de anser sig ha nytta av och ändå få en effektiv 
styrning. En del menar till och med att konceptet måste kompletteras med andra mått för att 
kunna fungera på ett bra sätt. 
 
Företagens styrning innefattar flera olika områden och EVA-modellen har därmed också flera 
olika användningsområden. I teorin har sex olika områden identifieras; strategi och mål, 
prestationsmätning, belöningssystem, beslut, kultur och tankesätt samt kommunikation. Det 
finns, precis som med de flesta andra mått, för- och nackdelar med att använda EVA inom 
dessa specifika områden. Oenigheten kring hur EVA-konceptets optimala användning ser ut 
ger anledning att titta närmare på hur företag valt att arbeta med modellen. 
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3. METOD 
 
Metodkapitlet innehåller en redogörelse för uppsatsens arbetsgång. Här presenteras och 
motiveras valet av ansats och uppläggningen av den empiriska undersökningen. Vidare 
redogörs för tillvägagångssättet vid analys, samt en diskussion kring studiens giltighet och 
tillförlitlighet. 
 

3.1 Val av ansats 
 
Syftet med vår undersökning är att få fram information som kan beskriva hur EVA-konceptet 
används i svenska företag. Genom informationen vill vi få en helhetsbild av varje företags 
situation och ser därför en intensiv utformning av undersökningen som mest lämpad. Den 
intensiva utformningen innebär att undersökningen går på djupet för att forskaren ska få en så 
total förståelse som möjligt för det fenomen som undersöks (Jacobsen, 2002). Vårt val av 
utformning leder också till att vi kan undersöka många variabler och få fram flera nyanser och 
detaljer (Jacobsen, 2002), vilket vi anser vara en förutsättning för att kunna göra en korrekt 
bedömning av hur EVA-konceptet används. Den extensiva utformningen ger en undersökning 
som går mer på bredden, och har den fördelen att resultatet kan generaliseras (Jacobsen, 
2002). Då vi inte har för avsikt att generalisera anser vi att denna utformning inte är lämplig 
eftersom det finns risk för att helhetsförståelsen påverkas och den insamlade informationen 
blir för ytlig. 
 
Beroende på vilken typ av information som ska samlas in kan antingen en kvantitativ eller 
kvalitativ metodansats användas (Jacobsen, 2002). En kvantitativ ansats fokuserar på siffror, 
kvantiteter och frekvenser medan en kvalitativ metod består av ord som förmedlar en mening.  
Vår avsikt med undersökningen är inte att mäta EVA-konceptets utbredning eller hur många 
som använder modellen på ett visst område. Den information som vi vill få fram består av hur 
EVA uppfattas och används. Detta leder till att vi använder en kvalitativ metodansats. Valet 
av den kvalitativa ansatsen ger oss också möjligheten att fördjupa oss i företagens situation 
och få förståelse för hur deras arbete fungerar. 
 
Vid kvalitativa undersökningar kan forskaren välja mellan en mer eller mindre öppen ingång. 
Jacobsen (2002) beskriver en induktiv ansats som öppen, där empirin samlas in utan alltför 
många antaganden på förhand. Motsatsen är en deduktiv ansats som innebär att empiri samlas 
in utifrån tidigare antaganden för att se om de håller. Vi har funnit tillräcklig litteratur om 
EVA-konceptet för att på förhand kunna göra en del antaganden. Vi har därför valt att 
använda en deduktiv ansats. Eftersom litteraturen inte tar upp EVA-konceptet ur ett svenskt 
perspektiv har vi på vissa områden valt att vara mer öppna för att inte begränsa oss för mycket 
och kunna ha en högre flexibilitet i vår undersökning. Jacobsen (2002) menar att dagens 
forskare vanligtvis sätter upp egna gränser för hur öppen underökningen ska vara istället för 
att använda sig av rena deduktiva eller induktiva ansatser. 
 

3.2 Litteraturstudier 
 
För att kunna angripa vårt ämnesområde på ett tillförlitligt sätt började vi med att läsa in oss 
på litteratur som behandlar verksamhetsstyrning i stort, och framför allt vilka mått och 
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nyckeltal som kan användas vid styrningen. Utifrån den information vi fick fram kunde vi 
sedan definiera sökord för att hitta relevant teori inom vårt specifika område. Inledningsvis 
gjordes sökningar i Halmstad Högskolas bibliotekskatalog, HULDA, för att hitta böcker som 
anknyter till ämnet. Vidare gjordes även sökningar i Göteborgs universitetsbiblioteks katalog 
GUNDA, där ytterligare litteratur på området hittades. Vid sökandet av relevanta artiklar har, 
fram för allt, artikeldatabasen ABI/Inform använts. Intressanta referenser som vi funnit i 
litteraturen har följts upp för att få fram ytterligare användbar information. Med utgångspunkt 
från relevanta författare har vi sökt efter ytterligare material som de skrivit. 
 
De sökord som har använts är: EVA, Economic Value Added, residual income, VBM och 
Value-Based Management. 
 
Större delen av litteraturen är amerikansk och det finns begränsade undersökningar och teorier 
om konceptets användning i Sverige. Litteraturen har därför gåtts igenom med ett kritiskt 
synsätt och vi har varit noga med hur vi drar parallellerna då vi är medvetna om att det finns 
skillnader i hur företag styrs i Sverige och USA. 
 

3.3 Förstudie 
 
För att komplettera den utländska litteraturen och få mer förkunskaper om EVA-modellen ur 
ett svenskt perspektiv valde vi att göra en förstudie. Jacobsen (2002) menar att en förstudie, 
eller pilotstudie, kan öka chanserna att ställa rätt frågor i frågeformulär eller i intervjuguider. 
Genom sökningar på Google hittade vi ett företag, Reward Värdeutveckling AB, som arbetat 
med implementeringar av EVA-konceptet i skandinaviska företag. Vi tog kontakt med 
företagets grundare, Lennart Zadig, och genomförde därefter en telefonintervju. Vid intervjun 
hade vi sammanställt ett par frågor utifrån den teori vi läst in oss på (se bilaga 1). Vår avsikt 
var dock att vara så öppna som möjligt för att kunna hitta nya kunskaper och perspektiv. 
 

3.4 Empirisk studie 

3.4.1 Metod för datainsamling 
 
Jacobsen (2002) beskriver fyra olika metoder för datainsamling inom den kvalitativa 
forskningen; öppen individuell intervju, gruppintervju, observation och dokument-
undersökning. Av dessa metoder fann vid den öppna individuella intervjun mest lämpad att 
använda, eftersom den tillåter en öppen konversation och diskussion kring företagens 
styrning. Detta anser vi vara nödvändigt för att kunna sätta oss in och få förståelse för 
företagets situation. Det är tveksamt om vi genom de andra metoderna skulle få fram den 
information vi söker. 
 
De företag vi valt att undersöka ligger spridda över hela Sverige. Vi valde därför att 
genomföra telefonintervjuer, eftersom de är mindre resurskrävande både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Även om möjligheten fanns att genomföra besöksintervju på ett av företagen 
valde vi ändå att genomföra telefonintervjuer med samtliga företag för att minska de 
skillnader som finns mellan intervjumetoderna och ge alla samma förutsättningar. 
 
Jacobsen (2002) menar att en intervju kan ha olika grad av struktur eller öppenhet i frågorna. 
En kvalitativ intervju bör varken vara helt sluten eller helt öppen, därför kan det vara bra att 
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strukturera upp en intervjuhandledning som tar med de områden som ska beröras, men som 
inte behöver följas slaviskt. Intervjuguiden säkerställer därmed att ingenting missas samtidigt 
som den ger utrymme för att ställa följdfrågor som dyker upp under intervjuns gång. Vi har 
valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide där vi har kunnat vara flexibla med 
tillkommande frågor beroende på de svar vi fått (se bilaga 2). Intervjuguiden har vi dessutom 
byggt upp så att det är lätt att ändra ordningsföljden beroende på hur respondenten svarar och 
vad som är mest naturligt att fortsätta med. Det blir då ett bättre flyt i samtalet och risken för 
att avbryta respondenten minskar. 
 

3.4.2 Genomförande av intervjuer 
 
För att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig skickade vi en intervjuguide några dagar 
innan intervjun. Den innehöll de övergripande frågeställningarna som vi avsåg att behandla. 
Vi ansåg att detta kunde ge oss mer genomtänkta och korrekta svar eftersom respondenten 
inte skulle svara utifrån sig själv utan företräda företaget. 
 
Intervjuerna genomfördes under kontorstid när respondenterna befann sig på sin arbetsplats. 
Vi anser att detta är optimalt eftersom det är i arbetet som respondenterna kommer i kontakt 
med EVA-begreppet. 
 
Alla intervjuerna spelades in med en digital diktafon för att vi i efterhand lättare skulle kunna 
minnas vad som framkom i samtalet. Vi kunde då också lättare koncentrera oss på samtalet, 
och ställa relevanta följdfrågor, istället för att skriva anteckningar. 
 
Vid samtliga intervjuer var det samma intervjuare som förde samtalet för att minska påverkan 
av att olika intervjutekniker användes. Under intervjuerna lät vi respondenterna prata fritt. 
Frågor ställdes när ett svar behövdes kompletteras eller när respondenten själv inte tog upp ett 
ämne som vi avsåg beröra. 
 

3.3.1 Val av företag och respondenter 
 
Urvalet vid kvalitativa studier är oftast ändamålsstyrda, vilket innebär att urvalet sker genom 
att använda den princip som är mest lämplig för att kunna belysa problemställningen 
(Jacobsen, 2002). Utifrån den information som eftersöks sätts kriterier upp för hur urvalet ska 
se ut. För att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen var vårt urvalskriterium företag som 
använder sig av EVA-modellen. Genom våra litteraturstudier fick vi uppfattningen att EVA-
konceptet inte är så vanligt i Sverige, vilket begränsade oss i vårt tillvägagångssätt för att hitta 
lämpliga företag. Genom vår förstudie med Lennart Zadig fick vi förslag på företag som 
använder eller har använt sig av konceptet i sina organisationer. Då vi inte fann dessa förslag 
tillräckliga för att kunna genomföra en studie tog vi kontakt med Peter Jönsson som är 
doktorand vid Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet. Jönsson har skrivit en 
avhandling i ämnet och kunde ge oss ytterligare några förslag på företag som använder eller 
har använt sig av konceptet eller andra liknande modeller. Med utgångspunkt från Lennart 
Zadigs och Peter Jönssons rekommendationer tog vi kontakt med de företag som vi ansåg 
använde den modell vi avser att beskriva. 
 
Ett av de kriterier som Jacobsen (2002) beskriver vid urval av respondenter fokuserar på 
information. Det innebär att utgångspunkten för urvalet är att hitta uppgiftslämnare som 
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besitter stora kunskaper i ämnet som undersökningen avser att behandla och därmed kan ge 
god och riktig information. Repstad (1999) menar att det är problemformuleringen som avgör 
vilka som är aktuella för intervju och att huvudkriteriet för att komma med i ett urval är att 
forskaren anser att personerna har viktig information. Vid vårt val av respondenter ansåg vi 
det lämpligt att de skulle ha kunskaper om den övergripande ekonomiska situationen i hela 
företaget. Eftersom vi vill få fram hur konceptet används för styrning inom företaget föll valet 
därför på personer som arbetar på chefsnivå inom avdelningarna för finans eller ekonomi. 
Vad ägare eller anställda har för syn på konceptet är inte relevant för vår studie och de har 
därför inte varit ett alternativ vid val av respondenter. 
 

3.3.3 Metod för analys 
 
Repstad (1999) menar att de data som samlas in inte talar för sig själva utan måste tolkas. 
Tolkningen underlättas genom en analys där materialet struktureras upp. Efter genomförda 
intervjuer började vi med att renskriva de ljudupptagningar som vi hade för att få en så 
grundlig beskrivning som möjligt av de data vi fått fram. Enligt Jacobsen (2002) underlättar 
denna typ av renskrivning det fortsatta analysarbetet, samtidigt som det är en garanti för att 
ingenting glöms bort. Renskrivningarna blir dock alltför omfattande för att kunna användas i 
sin helhet och det är därför nödvändigt att reducera och förenkla materialet för att kunna få en 
överblick. Vårt fortsatta arbete bestod därför i att använda en metod som Kvale (1997) kallar 
meningskoncentrering. Det innebär att intervjuerna reduceras till kortare texter och enklare 
formuleringar av den relevanta information som framkommit. 
 
Efter att vårt material renskrivits och kortats ner genomförde vi en form av kategorisering 
som enligt Jacobsen (2002) innebär att fokus flyttas från den enskilda intervjun till de 
ämnesområden som undersökningen avser att behandla. Kategorierna ska vara relevanta 
utifrån de data som insamlats samtidigt som de måste vara av allmän karaktär och 
meningsfulla även för andra än forskaren och de undersökta enheterna. Vi har valt att upprätta 
kategorier med utgångspunkt dels i vår insamlade data, dels i vår intervjuguide som baseras 
på teorin, och anser därmed att kategorierna uppfyller de krav som ställs. 
 

3.4 Rapportens trovärdighet 

3.4.1 Validitet 
 
Validitet kan delas upp i intern och extern giltighet (Jacobsen, 2002). Den interna validiteten 
syftar till att beskriva giltigheten i de resultat som framkommit i en undersökning och om 
studien undersökt det den avsåg att undersöka. Ett sätt att öka giltigheten är att försäkra sig 
om att de rätta källorna valts ut och att dessa givit sann information. Vid valet av 
undersökningsenheter gjorde vi, med hjälp av information från Lennart Zadig och Peter 
Jönsson, en förhandsanalys om företagens möjligheter att ge oss den information vi behövde. 
Respondenterna, som ses som företrädare för företagen, valdes utifrån sin position i 
organisationen. Vår bedömning var att de behövde kunskaper både inom företaget som helhet 
och inom EVA-konceptet och dess användning. Vi ser inga anledningar till att respondenterna 
medvetet skulle ge oss felaktig information eftersom ämnesområdet inte på något sätt är 
personligt eller känsligt. Utifrån dessa åtgärder anser vi att vi fått tillgång till de rätta källorna 
och fått ut den mest riktiga informationen. Våra källor är dessutom oberoende av varandra 
vilket enligt Jacobsen (2002) också bidrar till en ökad giltighet av resultatet. 
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Jacobsen (2002) tar även upp en annan viktig aspekt vid intern giltighet som innebär en 
översyn om hur analysen genomförts och då framförallt hur kategoriseringen har gått till. 
Kategoriernas riktighet bör kontrolleras och det kan göras antingen genom att förändra 
kategoriernas indelning för att se om resultatet förändras eller genom att låta en annan, 
oberoende forskare genomföra en ny kategorisering. Eftersom våra kategorier till största delen 
bygger på tidigare skriven litteratur anser vi att den senare kontrollen är uppfylld, och att 
kategorierna är riktiga. 
 
Den externa giltigheten handlar om i vilken grad som resultatet av en undersökning kan 
generaliseras (Jacobsen, 2002). Vidare menar Jacobsen att kvalitativa undersökningar inte har 
för avsikt att generalisera resultatet till en större population, men att det finns möjlighet att 
generalisera delar av empirin till ny teori. Vår avsikt med undersökningen har inte varit att 
generalisera, och vi har därför inte tagit hänsyn till de förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för detta ändamål. Däremot hoppas vi att vårt resultat kan bidra med nya kunskaper 
om EVA-konceptet och användas både av företag och framtida forskare. 
 

3.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet beskriver en undersöknings trovärdighet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). De 
undersökningsmetoder som används i studien kan påverka resultatet, som därmed inte blir 
tillförlitligt. För att minska denna påverkan har vi vidtagit en del åtgärder som kan öka 
undersökningens trovärdighet. 
 
Jacobsen (2002) menar att besöksintervjuer är att föredra vid känsliga ämnen och vid många 
öppna frågor. Vid telefonintervjuer är det lättare för respondenten att inte tala sanning och det 
finns ingen möjlighet att observera hur intervjuobjektet uppträder. Vi anser inte att en 
diskussion kring EVA-konceptets användning skulle vara känsligt och att respondenterna 
skulle ha någon anledning att förvränga sanningen, och ser därför inget hinder i att 
telefonintervjuer användes. Eftersom vi är ute efter mera objektiva fakta om ett företag anser 
vi det inte heller vara nödvändigt att observera och få en uppfattning om hur respondenten 
uppträder. 
 
Jacobsen (2002) menar att den som intervjuas kan påverkas av intervjuaren och hur denne 
uppträder, därmed kan olika intervjuare få fram olika resultat. För att minska denna 
intervjuareffekt valde vi att genomföra samtliga intervjuer med samma frågeställare. På så sätt 
undviker vi de variationer som kan uppstå i sättet att ställa frågor och i den framtoning som en 
person kan ge. Intervjuaren har varit noga med att reflektera över sitt agerande under samtalen 
för att minska risken för medveten påverkan av respondentens svar, dock finns det ingen 
möjlighet att undvika frågeställarens omedvetna agerande. 
 
Ljudupptagningar av samtal är något som många kan vara skeptiska till och det kan påverka 
respondenternas svar (Jacobsen, 2002). Vi fick inte uppfattningen av att inspelning av 
samtalen på något sätt var besvärande för respondenterna då de utan tvekan gav sitt 
godkännande till att vi fick använda diktafon. Användandet av bandspelare kan däremot lura 
intervjuaren att slappna av för mycket eftersom allting ändå finns på band. Detta problem 
löste vi genom att vara två närvarande vid varje intervju där en deltog samtalet och den andra 
antecknade. 
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Forskning visar att människor ändrar sitt beteende beroende på vilken miljö de befinner sig i, 
därför bör en reflektion över undersökningens plats göras (Jacobsen, 2002). En undersökning 
som genomförs i en konstlad miljö för respondenten tenderar att ge konstlade svar, samtidigt 
som en undersökning i en naturlig miljö oftast har andra störande moment, såsom telefoner 
som ringer eller personer i närheten som stör eller lyssnar. Vi har valt att utföra 
undersökningarna i en miljö som är naturlig för respondenten. Intervjuerna har varit inbokade 
under kontorstid och respondenterna har befunnit sig på sin arbetsplats, vilket vi anser vara 
optimalt då frågorna behandlat ett ämne som respondenterna arbetar med. De har därmed varit 
möjligt för de intervjuade att plocka fram material som kan underlätta vid besvarandet av våra 
frågor och som kan ge oss mer korrekta svar. Vi gav även respondenterna en chans att 
förbereda sig genom att skicka ut övergripande frågeställningar några dagar innan den 
inbokade intervjun. Eftersom vi inte var ute efter spontana åsikter utan ville ha genomtänkta 
och korrekta svar ansåg vi att detta var ett sätt att öka tillförlitligheten ytterligare. 
 
Jacobsen (2002) nämner ytterligare ett hot mot en undersöknings trovärdighet, nämligen det 
slarv och de fel som kan uppkomma vid nedteckning och analys av det data vi fått fram. För 
att undvika fel och missar vid registrering av data från intervjuerna valde vi att använda oss av 
en diktafon där hela intervjun spelades in. På så sätt kunde vi i efterhand gå tillbaka och 
skriva ner vad som sagts utan att något glöms bort. Risken för att sålla bort delar av 
informationen redan under intervjun minskas och även små notiser som kan bli betydelsefulla 
längre fram tas till vara. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som vi fått fram i vår empiriska undersökning. Först 
presenteras förstudien med Lennart Zadig, därefter redovisas svaren från de intervjuer som 
genomförts med företagen utifrån de kategorier vi valt. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande matris. 
 

4.1 Förstudie 
 
Lennart Zadig var ekonomidirektör på LIC CARE när han först kom i kontakt med EVA-
konceptet. Det var runt 1993, då en av revisorerna på företaget hade varit i USA och där hört 
talas om konceptet. Revisorn tipsade Zadig och hans kollegor om detta nya, heta koncept från 
USA, och i början av 1994 hölls en konferens i Helsingfors av konceptets grundare, Stern 
Stewart & Co, som de deltog i. Zadig och hans arbetskamrater tyckte att konceptet lät 
spännande och påbörjade en implementation av EVA i företaget. Implementeringen skötte de 
till största delen själva, Zadig såg det som en utmaning och det blev en lärorik period. När 
LIC CARE blev uppköpt av Getinge, 1995, beslutade sig Zadig för att lämna företaget. Han 
hade fortfarande inte så mycket erfarenhet av användandet av konceptet men han tyckte att 
det var en bra och intressant modell och tog därför kontakt med Stern Stewart & Co för att 
höra om de hade planer för att introducera konceptet i Europa. Vid det tillfället hade Stern 
Stewart & Co endast en representant i Europa, placerad i Frankrike. Samtalet utmynnade i en 
överenskommelse om att Zadig skulle arbeta för att göra EVA-konceptet känt i Skandinavien.  
 
Zadig startade upp ett konsultbolag, Reward Värdeutveckling AB, som skulle representera 
Stern Stewart & Co och hade som syfte att hjälpa företag med implementering av EVA-
konceptet. De tog fram rankingsystem i Sverige, i likhet med de som Stern Stewart & Co 
gjorde i USA, samt ordnade diverse konferenser i sina försök att göra konceptet mer känt. 
Konferenserna hölls bland annat i Stockholm och Oslo. Så småningom kom Zadig i kontakt 
med företag som ville ha hans hjälp. Ett par av de stora företag som Zadig arbetade med var 
Vasakronan och ISS, men hjälpte även en del mindre publika bolag. Under sin verksamma 
karriär inom Reward Värdeutveckling AB gjordes ett 10-tal implementeringar. 
 
Processen för implementering började med att det bildades en grupp där både konsulter och 
personer från företaget var representerade, och där de kom överens om och vad företaget ville 
uppnå och använda konceptet till. En implementeringsprocess består sedan av fyra faser eller 
stadier. I första fasen sätts fokus på själv måttet EVA och hur det ska mätas utifrån den 
resultat- och balansräkning som företaget har. Steg två är att titta på hur arbetet med 
förbättringar kan se ut, d.v.s. hur investeringar görs och hur andra finansiella eller ekonomiska 
beslut tas för att öka EVA. Det tredje stadiet brukar vara introduktion av ett belöningssystem 
som är kopplat till EVA. Den sista fasen är i princip att konsulterna drar sig tillbaka och 
företaget får ta över själva. Zadig anser att det är viktigt att de anställda får förståelse för 
konceptet och dess inverkan på företaget. Målet är att föra över så mycket kunskaper att några 
i företaget blir experter på området och kan föra kunskapen vidare ut i organisationen. De fyra 
implementeringsfaserna tar därför ganska lång tid, minst sex månader. Därefter startar en lång 
process att få ut EVA-modellens budskap till alla anställda i företaget. 
  
Zadig påpekar att det är alltför många företag som fokuserar för mycket på resultaträkningen 
och för få som tittar på kassaflödet och balansräkningen. Vidare anser han att många, som inte 
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har ekonomisk utbildning, har väldigt svårt för att förstå och arbeta med kassaflöden. Det är 
vanligt att divisioner och mindre delar i en verksamhet har ansvar för resultat och ett bundet 
kapital, men då tas ingen hänsyn till kassaflödet som också är en viktig bit. Det är detta som 
EVA-modellen vill råda bot på. Zadig menar att kassaflöden och EVA ger samma resultat. 
Det diskonterade värdet av fritt kassaflöde ger samma svar som EVA. Enligt Zadig finns 
möjligheten att arbeta med EVA på olika delar av ett företag, dock påpekar han att konceptet 
fungerar bäst om det inte blir för komplicerat och bör inte tas ner till en alltför låg nivå. Det 
viktiga är att konceptet blir integrerat i det dagliga arbetet. 
 
Att använda EVA endast som ett prestationsmått ger, enligt Zadig, ingen effekt i företagets 
styrning, utan det måste integreras med till exempel belöningssystemet för att en förändring 
ska kunna ske. Zadig menar att det är viktigt att belöningssystemet är någorlunda vettigt 
uppbyggt, annars kan chefer få oskäligt stora ersättningar. I de implementeringar som Zadig 
genomförde var bonusen inte mer än ett par månadslöner och ofta använde de sig av en 
bonusbank för att dela upp utbetalningen och förhindra att förbättringsarbetet avstannar. Det 
gäller att hitta ett system där både aktieägare och anställda har samma intressen och mål att 
jobba mot, och det nås ganska bra genom att använda EVA i sitt belöningssystem. 
 
Enligt Zadig används inte EVA-konceptet i någon större utsträckning i Sverige. Han har 
heller inget svar på varför det är så. Han anser att EVA är ett bra mått som borde användas av 
fler företag och berättar även att han under sin tid som konsult hade många intressenter men 
förvånansvärt få som faktiskt genomförde ett projekt för implementering. Zadigs egna 
antaganden är att konceptet kanske är lite för amerikanskt för att tas emot av de svenska 
företagen. 
 
Zadig tar upp faran eller nackdelen med användandet av EVA. Han påpekar att det i företag 
där många är finansiellt insatta oftast görs för många justeringar för att det ska bli så 
finkalibrerat som möjligt. Det är dock viktigt att hålla sig till det som är väsentligt då en av 
grunderna med EVA-konceptet är att alla anställda, även de utan ekonomisk bakgrund, ska 
kunna förstå och arbeta efter modellens principer. Zadig säger att det viktigaste att komma 
ihåg när det gäller införandet av EVA är att det ska vara ”enkelt, enkelt, enkelt”. Stern Stewart 
& Co har identifierat över 160 olika justeringar som i teorin skulle kunna göras, men i 
praktiken behövs vanligtvis bara 2 eller 3 stycken göras. En annan viktig del att vara 
medveten om är att implementationen tar tid, det är en lång process och företagen måste vara 
beredda på att avsätta resurser för att kunna ta emot det. 
 
Idag har Zadig ingen kontakt med Stern Stewart & Co. 2002 valde Zadig att avsluta sin 
representation för Stern Stewart & Co eftersom de hade olika uppfattningar om vilka företag 
de skulle vända sig till. Zadig tyckte att även mindre företag kunde ha användning av 
konceptet, medan Stern Stewart & Co endast ville rikta in sig på de större bolagen. I Europa 
finns det numera bara ett kontor i London som representerar Stern Stewarts modell. 
Zadig tycker att EVA är ett fantastiskt koncept som borde användas mer och han har fått 
ovärderlig erfarenhet inom ett område som fortfarande är outforskat i Sverige. Den kunskapen 
bär han nu med sig i sitt framtida arbete. 
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4.2 Inledning 
 
 
Företag A 
 
Företag A är ett bolag som verkar inom fastighetsbranschen. Intervjun genomfördes med 
företagets finans- och ekonomidirektör. 
 
Företaget introducerade EVA-modellen omkring år 2000 i samband med att de skulle införa 
ett bonussystem i verksamheten. Anledningen till att företaget kom i kontakt med konceptet 
var att de sökte efter ett system som de kunde basera sin bonusuträkning på. Respondenten 
hade tidigare haft anställning på ett annat företag som arbetat med EVA-modellen och tog 
därför med sig sina kunskaper för att utveckla och anpassa konceptet till detta företag. EVA-
konceptet används främst som ett kompletterande styrsystem som grund för belönings-
systemet, och i detta sammanhang anser respondenten att modellen är bra eftersom den är svår 
att manipulera. Vid övrig ekonomisk styrning använder företaget sig av andra modeller och 
mått som har lite olika syften. Som övergripande ekonomiskt styrsystem har de värde- och 
investeringsbedömningar som baseras på kassaflödesmodeller. Dessa har inte förändrats i 
någon större omfattning sedan införandet av EVA. Respondenten menar dock att EVA-
modellen inte lever sitt eget liv utan finns delvis med även i övriga delar av verksamheten. 
 
Företaget arbetar med EVA-modellen i huvudsak på två nivåer. Förutom på koncernnivå 
används det även på dotterbolagsnivå. Varje större fastighet som koncernen äger är ett eget 
bolag, och företaget kan därmed beräkna EVA utifrån varje fastighet. Respondenten tycker att 
EVA är ett enkelt koncept som kostar ganska lite tid att administrera men som ändå ger en 
god effekt i företagsstyrningen. 
 
 
Företag B 
 
Företag B har sin verksamhet inom verkstadsindustrin. Intervjun genomfördes med företagets 
vice VD tillika finansdirektör. 
 
Företagets användning av EVA-modellen började för ungefär 10 år sedan. Anledningen till 
införandet var att de ville ta hänsyn till både kapitalbindning och resultatutveckling vid 
mätning och styrning av företaget. Implementeringen genomfördes under ett halvår där första 
steget var att föra in de faktorer som de tyckte saknades i rapporteringen. Exempelvis 
utökades rapporterna med uppgifter om kapitalkostnaderna för att uppmärksamma att kapital 
inte är gratis. Därefter har modellen utvecklats för att kunna användas som ett övergripande 
styrmedel i verksamheten och integreras i alla delar av företaget. Företaget använder sin 
EVA-modell för att styra hela koncernen, från den övergripande koncernledningen hela vägen 
ner i alla affärsenheter och divisioner. 
 
Innan införandet av EVA använde företaget sig av andra modeller vid styrningen, såsom 
marginalmål och ROCE (Return On Capital Employed). Dessa mått finns fortfarande med i 
företagets rapportering men används inte för styrning på samma sätt som EVA gör. 
Respondenten säger att företaget har väldigt positiva erfarenheter av konceptet, och det är 
ingenting som de kommer att ändra på inom den närmsta framtiden. 
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Företag C 
 
Företag C verkar i byggbranschen. Intervjun genomfördes med personen som är ansvarig för 
Investor Relations. 
 
Företaget började använda EVA-konceptet runt årsskiftet 2002-2003. Fram till och med 2001 
gick företaget igenom en stor expansion med många nya förvärv som byggt upp koncernen till 
vad den är idag. I samband med detta behövdes ett sätt att strukturera upp verksamheten 
samtidigt som de ville lägga större uppmärksamhet på kapitalkostnaderna. Respondenten 
säger att företaget vid denna tidpunkt hade dålig koll på vad deras investerade kapital kostade 
samt att de tyckte att de satt på för mycket tillgångar som de inte ansåg sig behöva. Företaget 
behövde en modell som var lätt att förstå för att kunna genomgå den kapitalrationalisering 
som de ansåg nödvändig samt bli mindre resultatorienterade. Valet föll därför på att 
introducera EVA-konceptet. 
 
De tre första åren efter implementeringen av EVA-konceptet gav störst effekt i företaget, 
därefter förlorande modellen sin betydelse och verkningarna planades ut. Från och med 2008 
används inte EVA-modellen längre på koncernnivå. Vissa enheter har däremot insett 
betydelsen av EVA och sättet att tänka lever till viss del kvar i verksamheten. Ett par enheter 
använder fortfarande EVA-modellen som styrmedel i sin verksamhet, och ytterligare några 
enheter rapporterar enligt EVA eftersom de tycker att det är ett bra mått. 
 
Målet med EVA har varit skapa en enhetlig modell för styrningen i alla delar av företaget och 
att reducera det sysselsatta kapitalet i verksamheten. Huvudsakligen användes konceptet bara 
på lednings- och affärsområdesnivå, men vissa enheter valde själva att använda det även 
längre ut i organisationen. Under den tid som EVA-konceptet användes för styrning av 
företaget användes inga andra mått parallellt förutom resultatet. 
 
Respondenten säger att EVA-modellen har varit en stor tillgång för företaget under dess 
tillväxt- och struktureringsperiod, men att de idag använder sig av andra mått och mål, 
exempelvis rörelsemarginaler och kvalitativa mål, såsom mindre arbetsskador, miljö och etik. 
 
 
Företag D 
 
Företag D är en verkstadskoncern. Intervjun genomfördes med en person som arbetar på 
avdelningen för ekonomistyrning och affärsanalys. 
 
Företaget började arbeta med EVA-konceptet runt år 2004. Anledningen till att de valde att 
införa EVA-modellen var att de ville arbeta mer med sysselsatt kapital och börja tänka mer på 
vad de använder pengarna till. Respondenten säger att företaget har varit duktiga på att tjäna 
pengar men att de inte alltid tagit så väl hand om de pengar som de tjänat. De ville därför 
utveckla sättet att ta hand om pengar samtidigt som de ville öka medvetenheten av vad 
kapitalet kostar. Implementeringen av konceptet är fortgående och i nuläget är det 
introducerat på en övergripande, konsoliderad nivå inom koncernen. Förhoppningen är att nå 
ut med konceptet i hela organisationen och använda det mer och mer även på 
affärsområdesnivå. Respondenten anser att EVA är ett bra koncept eftersom det även 
fokuserar på balansräkningen, som annars oftast glöms bort. 
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Innan införandet av EVA-modellen användes en rad andra nyckeltal där ROS (Return on 
Sales) var den mest förekommande. Dessa används fortfarande, parallellt med EVA-
modellen. Respondenten anser att användandet av de båda begreppen ger en bättre koppling 
till de externa minimikrav som finns från ägarna. De arbetar för en absolut miniminivå som 
måste uppnås för att ägarna över huvud taget ska vara nöjd med det som företaget 
åstadkommit. Företaget jobbar även med en del andra målnivåer och respondenten tycker att 
EVA-modellen är en bra basplatta och ett bra komplement till de övriga nyckeltalen. 
 

4.3 Modellen 
 
 
Företag A 
 
Vid företagets uträkning av EVA är utgångspunkten det bokförda rörelseresultatet, d.v.s. 
resultatet före finansiella poster och skatt. Därefter görs en justering där avskrivningarna 
återläggs för att valet av avskrivningsmetod ska påverka resultatet. Slutligen belastas 
resultatet med en avgift för allt kapital som används. 
 
 
Företag B 
 
Respondenten säger att företaget har skapat en egen, förenklad variant av EVA-modellen som 
används konsekvent i hela koncernen. Uträkningen utgår från företagets rörelseresultat som 
sedan minskas med kapitalkostnaderna. De totala kapitalkostnaderna grundas på kostnaderna 
för eget kapital och bokförda låneskulder som är baserade på marknadsvärdena samt det 
bokförda sysselsatta kapitalet. Kapitalkostnaden revideras en gång om året för att inte göra 
uträkningen för omständlig. Respondenten menar att anledningen till att hela modellen utgår 
från värden före skatt är de operationella enheterna ändå inte är ansvariga för skatter. 
Respondenten säger också att de inte gör en massa andra justeringar som kan göras enligt 
EVA-konceptet och menar att det är viktigt att hålla sig till ett konsekvent sätt eftersom 
modellen används på alla nivåer i koncernen. Genom att hålla modellen enkel underlättar det 
för personalen att känna igen sig och få förståelse för konceptet och kan därmed lättare följa 
med och använda sig av EVA i sitt dagliga arbete. 
 
 
Företag C 
 
Företaget byggde upp en egen variant av konceptet där de valde att utgå från resultatet före 
skatt. Respondenten menar att det är koncernen som ska ansvara för skatterna och inget som 
enheterna ska lägga fokus på. Därefter gjordes några justeringar av framförallt 
goodwillavskrivningar för att slutligen dra av de kapitalkostnader som räknats fram. 
 
 
Företag D 
 
Respondenten säger att företaget har gjort vissa förändringar från den ursprungliga EVA-
modellen men menar att det egentligen inte blir så stor skillnad. Uträkningen utgår från EBIT 
(Earnings Before Interest and Tax). Skatteeffekten läggs sedan på i WACC:en istället som i 
sin tur multipliceras med det sysselsatta kapitalet för att få fram kapitalkostnaden. Företaget 
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tycker att det är lättare att utgår ifrån EBIT eftersom de är vana att arbeta med den inom 
organisationen sedan tidigare. 
 

4.4 Strategi och mål 
 
 
Företag A 
 
Företaget använder inte EVA-modellen vid utformning av strategier utan har andra 
värderingar och metoder för att planera företagets verksamhet och framtida ställning. Vid 
uppsättningar av mål finns dock EVA med som ett av målen bland många andra. Koncernens 
målsättningar är uppdelade i dels koncernens övergripande mål, som grundar sig på 
avkastning på eget kapital, soliditet och en räntetäckningsgrad, dels olika verksamhetsmål. 
EVA-modellen används framförallt vid företagets målsättningar för verksamheten där ett av 
målen är att EVA årligen ska förbättras med en halv procent av genomsnittligt investerat 
kapital, d.v.s. kapitalutnyttjandet ska effektiviseras. Övriga mål med verksamheten är inte lika 
finansiellt inriktade utan utgår ifrån andra värderingsprinciper. 
 
 
Företag B 
 
Respondenten säger att EVA-modellen utgör grunden vid företagets strategiplanering. Genom 
strategin sätts grundprinciperna för företagets styrning upp och anger hur företagets framtida 
vision ska uppnås. I samband med den strategi som företaget arbetar efter sätts också målen 
upp och det blir därför ganska naturlig att EVA används även till det ändamålet. 
Respondenten säger att de övergripande målen för hur företaget ska prestera anges utifrån 
EVA men menar att det givetvis även finns andra målsättningar i verksamheten. EVA har 
dock blivit det primära och är av störst betydelse vid arbetet i koncernen. 
 
 
Företag C 
 
I inledningsskedet användes EVA-konceptet vid framtagandet av en strategi. Strategin gick ut 
på att skapa en struktur och enhetlighet i organisationen för att kunna effektivisera styrningen. 
EVA-modellen blev därmed integrerat i stora delat av det arbete som genomfördes. På 
ledningsnivå använde företaget sig av EVA-modellen även vid målsättningar. De hade 
uppsatta mål som innebar att företaget skulle arbeta mot att reducera det sysselsatta kapitalet, 
och därmed minska kapitalkostnaderna. När de mål som satts upp blev uppfyllda sattes inga 
nya mål utifrån EVA vilket även ledde till att modellens betydelse minskade. 
 
 
Företag D 
 
Respondenten säger att företaget har hjälp av EVA-modellen vid strategiplanering och 
målsättning men att de även använder andra mått och nyckeltal. EVA används främst som 
grund för hur arbetet med kapitaleffektiviseringen ska gå till. Därmed finns det ganska klara 
mål uppsatta för vad företaget ska uppnå när det gäller EVA. 
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4.5 Prestationsmätning 
 
 
Företag A 
 
Vid prestationsmätning används EVA som en variabel bland många andra. Eftersom EVA 
ändå räknas fram i andra sammanhang anser respondenten att den naturligtvis även bör 
utnyttjas då de tittar på hur det går för de olika dotterbolagen. Vid prestationsmätningen har 
EVA-måttet främst för avsikt att mäta den förbättring som företaget förväntas göra när det 
gäller kapitalutnyttjande. Företaget tittar annars mycket på direktavkastning, driftskostnader 
och kontraktportföljens storlek. 
 
För att utvärdera de förvärv och uppköp, av framförallt fastigheter, som företaget gör 
använder de sig av andra kassaflödesbaserade modeller. I de värdebedömningar eller 
investeringsbedömningar som görs, tittar de bland annat på kassaflödet över året för att 
bedöma värdet på en investering. Respondenten säger också att de tittar på ackumulerade 
kapitalutlägg där de kan se vilka kapitalflöden en investering genererar över tiden och hur 
mycket det betalar tillbaka på den investering som gjorts. De kan då få en uppfattning om hur 
mycket investeringen har betalat sig när kontraktstiden gått ut.  
 
 
Företag B 
 
I enighet med de mål som företaget satt upp menar respondenten att EVA är en stor del av 
prestationsmätningen. Eftersom modellen har en stor betydelse i den övergripande styrningen 
blir den även central vid mätning av hur bra de lyckats uppnå de uppsatta målen. 
Prestationerna mäts både i koncernen och i dotterbolagen, samt att dotterbolagen även till viss 
del använder det ännu längre ner i sina organisationer. Respondenten poängterar dock att de 
även mäter ROCE och marginalmål för att komplettera den information som EVA ger, även 
om de inte påverkar de åtgärder som vidtas i lika stor utsträckning. 
 
 
Företag C 
 
I den mån EVA-modellen användes vid målsättningarna användes den också vid 
prestationsmätningarna. Respondenten menar att den kapitalrationalisering som genomfördes 
mättes utifrån modellen, men att övriga prestationer hade andra beräkningsgrunder. 
 
 
Företag D 
 
Företaget använder EVA-modellen vid prestationsmätning parallellt med andra mått. Graden 
av mätning och betydelse skiljer sig dock en del på de olika nivåerna i företaget beroende på 
vad för typ av prestationer som ska mätas. Respondenten säger att EVA används i större 
utsträckning på de övergripande, konsoliderade nivåerna än vad det gör längre ner i 
organisationen. I exempelvis säljbolag och produktionsenheter har leveransprecision och 
produktivitet större betydelse vid mätningarna än EVA. Respondenten poängterar också att 
företaget även mäter personliga mål som sätts upp beroende på vilken avdelning och position 
den anställde har. 
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4.6 Belöningssystem 
 
 
Företag A 
 
Företaget har sin största användning av EVA-modellen vid utformningen av 
belöningssystemet. Modellen är till stora delar uppbyggd kring belöningssystemet eftersom 
det var av den anledningen som företaget valde att införa konceptet. Vid introduktionen 
grundades hela belöningen på EVA, men efter ett tag gjordes en ny bedömning där det kom 
fram att det även fanns andra parametrar som är viktiga för att styra beteenden. Därför 
infördes bland annat även ett nöjdkundindex som belönas vid bra resultat. EVA ligger dock 
till grund för 80 procent av bonusen och resterande 20 procent består av mätningar från de 
övriga målen. Det finns även en skillnad på bonussystemet i de olika nivåerna i koncernen. I 
dotterbolagen utdelas belöning som till viss del baseras på bolagets EVA och en del som 
baseras på koncernens EVA, medan koncernnivåns bonus bara baseras på koncernens EVA-
förbättring. Företaget använder sig av en personlig bonusbank för varje medarbetare. När 
målen uppnås betalas hälften av den intjänade bonusen ut medan den andra hälften sparas till 
nästkommande år. Maximalt kan en bonus uppgå till två månadslöner på ett år. 
 
 
Företag B 
 
EVA-modellen är en central del i företagets belöningssystem. Respondenten menar att 
eftersom kopplingen mellan målsättningarna och mätningarna av prestationer är så stark så 
blir belöningssystemet också nära sammankopplat med dessa. Belöningarna bör ju baseras på 
i vilken grad som målen uppfylls. Respondenten förklarar att koncern- och företags-
ledningarnas ersättningar förutom den fasta lönen består av en rörlig del som baseras på EVA. 
Med hjälp av detta vill de öka värdeskapandet för att uppnå de operationella och finansiella 
mål som satts upp. Den maximala rörliga ersättningen uppgår dock till mellan 40 % och 70 % 
av den fasta lönen beroende på vilken position i företaget som medarbetaren har. Om 
prestationerna inte ligger i linje med de uppsatta målen betalas ingen rörlig ersättning ut. 
 
 
Företag C 
 
I samband med introduktionen av EVA-konceptet införde företaget även ett belöningssystem 
för ledningen som helt var baserat på modellen. Detta användes endast ett par år och när 
målen uppfyllts och inga nya mål sattes så avvecklades även belöningssystemet. 
Respondenten menar att det aldrig hann utvecklas till ett väl fungerande system och under 
tidens gång hittade de andra, bättre metoder att basera belöningarna på. 
 
 
Företag D 
 
Företagets belöningssystem är uppbyggt i två delar där sen ena delen avser EVA och den 
andra består av personliga mål som ska uppfyllas. Graden av delarnas påverkan på belöningen 
varierar på de olika nivåerna i företaget. På de högre nivåerna blir EVA mer betydelsefullt än 
de personliga delarna, medan de på de lägre nivåerna blir tvärt om. Respondenten säger att de 
personliga målen är viktiga eftersom det är dem som de anställda kan påverka helt själv, och 
menar att detta är en av förutsättningarna för att få ett fungerande bonussystem. 
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4.7 Beslut 
 
 
Företag A 
 
Respondenten säger att EVA-modellen inte används i någon större utsträckning när det gäller 
beslutsfattande. Vid investeringsbeslut görs däremot bedömningar både utifrån företagets 
egen värderingsmodell och utifrån EVA-modellen. Respondenten menar att EVA används 
som ett kompletterande mått och att det är vikigt att investeringen går ihop enligt båda 
modellerna då de visar investeringen utifrån två olika perspektiv. 
 
 
Företag B 
 
Företaget använder EVA-konceptet vid beslutsfattande både när det gäller investeringar och 
andra saker. Respondenten menar att det är ganska naturligt eftersom hela styrningen bygger 
modellen. Samtidigt kan det finnas tillfällen då det kan vara bra att även titta på andra mått för 
att komma fram till ett bra beslut, men det är fortfarande EVA som är övergripande och har 
det slutliga avgörandet. 
 
 
Företag C 
 
Företaget använder inte EVA-modellen som grund vid beslutsfattande. Respondenten menar 
att nackdelen med EVA-modellen är att den är investeringshämmande, eftersom metoden 
uppmanar företag till att minimera sina investeringar för att inte använda för mycket kapital. 
Företaget ansåg därför inte att modellen var tillämpbar vid beslut om investeringar. Istället 
användes andra värderingsprinciper och EVA användes inte alls vid investeringsbedömningar. 
 
 
Företag D 
 
EVA-modellen används vid en del beslut när det gäller vägningar i kapitalstrukturen och 
liknande, däremot går investeringsbesluten en helt annan väg. Vid dessa beslut används EVA-
modellen endast för att titta på kapitalkostnaderna. Respondenten anser det vara viktigt att 
inte basera investeringsbeslut enbart på exempelvis ROS eller EVA. Risken är att 
investeringarna görs för sent och att maskinerna blir sönderkörda, eftersom en investering 
leder till att ROS och EVA sänks. Företaget använder därför andra bedömningskriterier vid 
beslut om en investering ska göras eller inte. 
 

4.8 Kultur och tankesätt 
 
 
Företag A 
 
För att sprida EVA-modellens betydelse för verksamheten har företaget haft ambitionen att 
förklara konceptet så pedagogiskt som möjligt för att alla ska kunna förstå principerna och 
veta vad de innebär. Respondenten menar dock att kunskapen och förståelsen för EVA 
varierar bland de anställda i företaget beroende på ekonomisk bakgrund. Vidare anser 



Empiri 
 

29 

respondenten att EVA i grunden egentligen inte är något som är svårt att förstå, så länge man 
inte gräver sig djupare i de modifieringar och justeringar som görs. 
 
Företaget har kunnat se vissa förändringar i hur de anställda tänker och arbetar efter 
införandet av EVA-modellen, men respondenten menar att det svårt att avgöra om det är just 
EVA som påverkat eller om det är införandet av ett bonussystem i sig. Eftersom 
belöningssystemet grundar sig på EVA så finns det självklart med i de dagliga diskussionerna 
kring hur de ska förbättra EVA och på så viss har det gett en effekt i hur de anställda beter sig. 
 
 
Företag B 
 
Huruvida alla anställda känner till EVA-konceptet och dess koppling till företagets principer 
och ställning kan respondenten inte svara på. Däremot är alla resultatansvariga chefer, deras 
ledningsgrupper och övrigt folk som driver en verksamhet av något slag i koncernen 
medvetna om konceptet och har full förståelse för vad det innebär. Respondenten säger att 
företaget har kört ut konceptet väldigt väl och att det är väldigt väl förankrat i hela koncernen. 
De har även uppmärksammat förändringar på hur arbetet i koncernen fungerar efter införandet 
av EVA-konceptet. Verksamheten har blivit mer kapitaleffektivitetsorienterad på alla nivåer, 
och det finns en återhållsamhet, där framförallt cheferna väger kapitalkostnaderna i 
verksamheten, som inte alls fanns tidigare. 
 
 
Företag C 
 
Vid implementeringen av EVA-modellen ansågs det viktigt att avsätta mycket tid med 
ledningarna för att förklara konceptet och ge konkreta exempel på hur användandet kan gå till. 
För att motivera även de övriga anställda att ta till sig så mycket av kunskapen som möjligt 
ordnades tävlingar och frågesporter på intranätet där syftet var att sprida en medvetenhet av 
hur konceptet användes. Respondenten menar att de lyckades förmedla EVA-konceptet och 
att förståelsen ute i enheterna var god. Detta yttrar sig till exempel genom att några enheter 
fortfarande har valt att fortsätta arbeta med modellen trots att koncernledningen valde att sluta 
och det inte längre används centralt. På så vis har kulturen och tankegångarna kring EVA-
modellen blivit väl implementerad även om den inte längre finns kvar. 
 
 
Företag D 
 
Respondenten berättar att företaget har genomfört en del projekt där de har tittat på finansiella 
styrmekanismer och vad som är viktigt att tänka på vid styrningen av olika typer av 
verksamhet. I samband med detta har de även introducerat EVA-modellen för delar av 
personalen. Än så länge är företaget bara i startskedet när det gäller styrning utifrån EVA på 
de lägre nivåerna, och det har tidigare egentligen bara använts för mätning. Utbildning av 
personal kommer därför framöver att ske fortlöpande i samband med att EVA-modellen 
introduceras för styrning längre ut i organisationen. Respondenten anser att alla anställda bör 
känna till grunden i EVA-modellen, men att långt ifrån alla behöver vara involverade i hur 
uträkningarna ser ut eller hur modellen används i olika avseenden. Det viktiga är att 
budskapet om en effektivare kapitalanvändning når ut och att alla tänker på vilket kapital som 
sysselsätts. 
 



Empiri 
 

30 

Än så länge har företaget inte kunnat se några större förbättringar mer än att ledningen har 
blivit mer kapitalmedveten. Däremot är förhoppningen att tankegångarna ska leda till 
förbättringar när företaget är färdig med implementeringsprocessen längre ut i organisationen. 
 

4.9 Kommunikation 
 
 
Företag A 
 
EVA-konceptet används inte för någon extern kommunikation med till exempel aktieägarna. 
Det finns dock ändå publicerat i viss mån i årsredovisningen eftersom företaget har ett uppsatt 
mål som är grundat på EVA. Intern används EVA i stor utsträckning i kommunikationen 
eftersom det ingår i belöningssystemet. Samtliga anställda får ta del av den information som 
ges, vilket ökar kunskaperna och samtalen kring hur EVA kan förbättras. Respondenten anser 
det nödvändigt att låta de anställda ha en möjlighet att kunna kommunicera utifrån de mått 
och modeller som delar av deras ersättning grundar sig på. 
 
 
Företag B 
 
Företaget använder EVA-modellen som ett kommunikationsmedel för den interna 
kommunikationen, och det är respondentens förhoppning att alla kan ta till sig den 
information som ges. Eftersom EVA-konceptet är så integrerat i hela företaget menar 
respondenten att modellen underlättar vid diskussioner mellan nivåer och divisioner. I den 
externa kommunikationen används inte EVA mer än att det finns notiser om det i 
årsredovisningen. Respondenten säger dock att de kommer att använda EVA-modellen även 
vid den externa kommunikationen med aktieägarna men att det inte har kommit igång ännu. 
 
 
Företag C 
 
EVA-konceptet användes för intern kommunikation av VD och andra finansiella chefer i 
koncernledningen och dotterbolagen. Eftersom dessa chefer hade vissa uppsatta krav för sina 
enheter och fick även belöningar efter sin prestation, ansåg respondenten att det var viktigt att 
kommunicera med samma mått. Hur kommunikationen såg ut längre ner i de enheter som 
valde att bygga vidare på EVA-konceptet kan inte respondenten svara på. EVA användes 
aldrig vid den externa kommunikationen, det skrevs heller ingenting om det i företagets 
årsredovisningar. Däremot uppmärksammade en del analytiker på den finansiella marknaden 
att företaget blivit mer kapitalsysselsatta än tidigare och kunde därmed själv dra sina slutsatser 
och kopplingar till EVA. 
 
 
Företag D 
 
Den externa kommunikationen är ägar- och analytikerinriktad. Eftersom det är ägarna som 
sätter avkastningskravet och detta krav är en stor del av EVA så är det naturligt att EVA 
används för att kommunicera med dessa parter. Respondenten kan uppleva att det är 
aktieägarna som lite grann sätter press på företaget att kommunicera med EVA eftersom de 
sätter krav utifrån det. Vid den interna kommunikationen använder företaget till största delen 
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fortfarande ROS eftersom det ingår i de målnivåer som satts upp. Respondenten utesluter 
dock inte att EVA kan komma att kommuniceras även internt i framtiden, då 
implementeringen är en löpande process. 
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4.10 Sammanfattning 
 
  

Företag A 
 

 
Företag B 

 
Företag C 

 
Företag D 

Övergripande • Infört år 2000 
• Syfte: 

bonussystem 
• Kompletterande 

styrsystem för 
bonus 

• Infört år 1998  
• Syfte: 

uppmärksamma 
kapitalbindning 
• Total styrning av 

hela koncernens 

• Infört år 2002 
• Syfte: struktur, 

kapital-
rationalisering 
• Styrning för 

ledningarna 

• Infört år 2004 
• Syfte: 

uppmärksamma 
kapitalkostnader 
• Komplement och 

basplatta 
Modell Bokf. 

rörelseresultat 
-avgift för använt 
kapital 

Bokf. 
rörelseresultat 
-(sysselsatt kapital 
× WACC) 

Resultat före skatt 
-kapitalkostnad 
för sysselsatt 
kapital 

EBIT 
-(sysselsatt kapital 
× WACC med 
skatteeffekt) 

Strategi och mål • Används ej vid 
strategi 
• Är ett av målen 

bland flera andra 
• Kapitalanvändning 

effektiviseras med 
0,5 procent per år 

• Utgör grunden för 
både strategi och 
målsättning 
• Finns även andra 

målsättningar 
men EVA är det 
primära 

• Användes i 
strategin att 
reducera 
sysselsatt kapital 
• Användes vid 

målsättning på 
ledningsnivå 

• Ett av flera mått 
vid strategi-
planering och 
målsättning 
• Används främst 

vid kapital-
effektivisering 

Prestationsmätning • Används parallellt 
med andra mått 
• Mäter främst 

förbättring av 
kapitalutnyttjande 

• Stor användning i 
både koncern och 
dotterbolag 
• Använder även 

ROCE och andra 
marginalmål 

• Användes bara 
för att mäta 
kapital-
rationalisering 

 

• Används 
parallellt med 
andra mått 
• Mindre betydelse 

längre ner i 
organisationen 

Belöningssystem • EVA står för 80% 
• Personliga mått 

20% 
• Personlig 

bonusbank 

• Central del vid 
bonus till 
ledningen 
• Max 70% av fasta 

lönen 

• Användes endast 
en kort period 
• Fungerade inte 

optimalt 

• Bygger på EVA 
och personliga 
mått 
• EVA större 

betydelse på 
högre nivå 

Beslut • Används enbart 
som komplement 
vid investerings-
beslut 

• Används vid 
beslut om 
investeringar m.m 
• Tittar ibland även 

på andra mått 

• Användes ej vid 
beslut då den 
ansågs vara 
investerings-
hämmande 

• Används vid 
beslut rörande 
kapitalkostnader 
och struktur 
• Ej vid investering 

Kultur och 
tankesätt 

• Måttet finns med i 
personalens 
tankesätt 
• Oklart om det 

beror på EVA 
eller bonussystem 

• Finns kultur och 
tankesätt bland 
alla lednings-
medarbetare 
• Oklart om det 

finns bland övriga 

• Medvetenhet om 
konceptet 
• Motiverat 

genom tävlingar 
• Lever kvar trots 

avslutad 
användning 

• Utbildning av 
personalen 
• Fortgående 

process 

Kommunikation • Externt: finns  
endast publicerad i 
årsredovisning 
• Internt: Används i 

stor utsträckning 
p.g.a. belönings-
system 

• Externt: endast 
notiser i års-
redovisningen, 
planer på öka 
kommunikationen 
med aktieägare 
• Internt: Används i 

stor utsträckning 

• Externt: 
Användes ej 
• Internt: Endast 

på koncernnivå 

• Externt: används 
till viss del, dock 
ej i års-
redovisning 
• Internt: används 

ej, använder ROS 
istället 
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5. ANALYS 
 
I följande kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teori som vi funnit 
relevant på området. Varje användningsområde tas upp var för sig för att kunna belysa de 
likheter och skillnader som finns, dels mellan företagen, dels i förhållande till teorin. 
 

5.1 Övergripande användning 
 
Företagen i undersökningen hade olika motiv till att införa EVA i sin styrning. Alla nämner 
dock att möjligheten till att uppmärksamma kapitalkostnaderna har varit en klar fördel och är 
något som alla valt att arbeta med. Merparten av respondenterna håller med Zadig om att det 
tidigare varit för mycket fokus på resultaträkningen och att balansräkningen och kassaflödet 
ofta glömts bort. Enligt Ehrbar (1998) är EVA-modellen ett sätt för företaget att arbeta utifrån 
aktieägarnas syn på värdeskapande. Även Young och O’Byrne (2001) menar att de 
värdebaserade styrmetodernas syfte är att sammanföra ägarnas och chefernas perspektiv. För 
företagen i vår undersökning har detta inte varit den huvudsakliga avsikten, utan de har infört 
EVA-modellen av andra, interna skäl. Företag D arbetar dock i viss mån utifrån aktieägarnas 
perspektiv eftersom de har externa minimikrav från ägarna som måste uppnås. 
 
Företag B är det enda företag som har gjort en total implementering av EVA-konceptet på alla 
nivåer i företaget. Företag C gjorde en total implementering endast på ledningsnivåerna men 
har valt att avsluta sin användning av konceptet då de inte längre ansåg att det gav någon 
effekt. Enligt Stern Stewart & Co måste EVA-modellen ses som ett helhetskoncept som 
kräver en fullständig implementering i hela företaget för att kunna fungera (Ehrbar, 1998). 
Företag A och D använder EVA-konceptet som ett komplement i sin verksamhetsstyrning, där 
den innefattar alla nivåer i företaget. Detta bör enligt Brewer et al. (1999) inte ses som något 
problem då de kritiserat modellen för att den inte ensamt kan visa företagets verklighet. De 
anser att modellen kan vara till stor hjälp vid delar av styrningen men att det är nödvändigt att 
komplettera även med andra mått. Young och O’Byrne (2001) säger att en total 
implementering kan tillföra mycket till företaget, men påpekar samtidigt att det inte är 
nödvändigt för att få modellen att fungera. Företagen har format användningen utifrån de 
syften de har med styrningen av verksamheten och därmed fokuserat på de delar som de anser 
vara viktiga. Utifrån detta kan det konstateras att en fullständig implementering inte är 
nödvändig även om EVA måste finnas med till viss del i de flesta av de användningsområden 
som finns. 
 
Företag B är det företag som arbetat med konceptet längst tid och är också det företag som 
använder sitt EVA-koncept för total styrning i hela företaget. Därefter kommer företag A som 
använder konceptet i större delen av företaget på merparten av områdena. Sist ut var företag D 
som fortfarande arbetar med att implementera konceptet längre ut i organisationen. Zadig 
menar att införandet av ett EVA-koncept är en lång process och att det tar mycket tid och 
resurser i anspråk vid implementeringen. Företag D har därför fortfarande en lång process 
framför sig för att nå den fullständiga implementationen, och säger själva att de fortfarande 
befinner sig i startskedet med styrning utifrån EVA i dotterbolagen. 
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5.2 Modellen 
 
Samtliga företag i undersökningen har gjort en egen variant i uträkningen av EVA. De har 
format modellen utifrån de förutsättningar som finns och vad de tycker är viktigt att mäta. Tre 
av företagen har valt att inte ta med skatteeffekterna i sina uträkningar, vilket går emot den 
ursprungliga EVA-modellen. Två av företagen nämner att de operationella enheterna inte bör 
vara ansvariga för skatter, utan är något som koncernen ska ta hand om. Ax et al. (2005) 
menar att skatten ska vara med i uträkningen eftersom det är resultatet efter skatt som 
aktieägarnas ersättningar utgår ifrån. Företag D har valt att ha med skatteeffekten i sin 
uträkning. Deras modell är också den som avviker minst från den ursprungliga modellen, 
samtidigt har företaget också en koppling till aktieägarna vilket även meningen är med det 
ursprungliga EVA-konceptet. 
 
Företagen gör endast ett par justeringar om de gör några alls. Företag B gör inga justeringar 
alls och håller med Zadig om att modellen måste hållas så enkel som möjligt för att det ska 
kunna användas på ett effektivt sätt. Företag A, som verkar i fastighetsbranschen och gör stora 
kostsamma investeringar, gör en justering där de återlägger avskrivningar för att inte 
avskrivningsmetoden ska påverka resultatet. Företag C, som har gjort många företagsförvärv 
och använt EVA-konceptet för att strukturera upp verksamheten, gjorde justeringar för de 
goodwillavskrivningar som de måste göra i den externa redovisningen. Ehrbar (1998) menar 
att justeringarna ser olika ut i olika företag beroende på organisationsstruktur, strategier och 
affärsmodell, något som bekräftas i vår undersökning. 
 

5.3 Strategi och mål 
 
Två av företagen B och D, använder EVA-konceptet både vid utformningen av företagets 
strategi och vid målsättningar. Enligt Ehrbar (1998) är detta en stor fördel eftersom det 
minskar riskerna för att företaget arbetar utifrån olika terminologier och verksamheten och 
dess mål bli osammanhängande. Företag C hade en tillfällig strategi att reducera det 
sysselsatta kapitalet och använde därför EVA-modellen till det ändamålet, medan företag A 
inte alls integrerar EVA-konceptet i sin strategi. 
 
Samtliga företag har använt EVA i sina målsättningar om än i olika syften och på olika nivåer. 
Företag B har EVA som sitt primära mål medan de övriga tre främst använder EVA vid mål 
om kapitaleffektivisering. Företag D kompletterar både strategin och målen med andra mått 
som används parallellt, vilket även företag A gör i sina målsättningar. Brewer et al. (1999) 
menar att EVA-modellen måste kompletteras med andra mått för att företaget ska kunna få en 
komplett bild att styra efter. 
 
Endast företag C har valt att hålla målsättningarna i EVA på koncernledningsnivå. Young och 
O’Byrne (2001) menar att EVA-modellen annars är en bra länk mellan ledningen och de 
operationella enheterna och därför underlättar kopplingen av målen mellan dessa nivåer. 
 

5.4 Prestationsmätning 
 
Samtliga företag använder EVA-modellen vid prestationsmätning och alla använder dessutom 
andra mått parallellt. I Företag B är det ändå utfallet i EVA som har den största betydelsen, 
medan de andra företagen inte värderar EVA-modellens betydelse lika högt. Ehrbar (1998) 



Analys 
 

35 

menar att EVA-modellen är lätt att förstå för alla anställda i företaget och att det därför är 
optimalt att mäta prestationerna utifrån det eftersom alla anställda då vet vad som krävs av 
dem. Stern och Shiely (2001) menar dessutom att detta ökar viljan och motivationen bland de 
anställda när de känner att de har kunskaper om hur deras arbete påverkar resultatet. De 
övriga tre företagen använder EVA endast för att mäta kapitaleffektivisering och förbättring 
av kapitalutnyttjande. Dierks och Patel (1997) menar att EVA främst kan användas för att 
mäta var kapitalet är mest produktivt, samt hur enheterna bidrar till marknads- och 
aktieägarvärdet. Det är endast företag D som har en tydlig koppling och krav från aktieägarna 
och det är därför bara de som har haft nytta av att kunna mäta de aktieägarvärde som EVA 
tillåter. 
 
I företag D minskar användningen av EVA som prestationsmått längre ner i organisationen. 
De övriga företagen håller sin mätning på dotterbolags- eller divisionsnivå. Stern (2001) anser 
att mätningar av EVA kan göras ända ner på butiksnivå eller produktionsenheter. Zadig menar 
att konceptet inte bör blir för komplicerat och detaljerat och därför inte bör tas ner till en 
alltför låg nivå, vilket företagen vi undersökt inte heller gör. 
 

5.5 Belöningssystem 
 
Samtliga företag har valt att integrera EVA-konceptet i sina belöningssystem. För företag A 
var detta det huvudsakliga syftet till att EVA-modellen infördes i företaget och har därmed 
också haft en stor betydelse för företagets utformning av belöningssystemet. Efter ett par år 
upptäcktes dock att systemet behövdes kompletteras med några andra parametrar för att 
fungera optimalt. Även företag D har valt att basera en del av belöningen på andra, personliga 
mål. Företag C använde sig bara av EVA-konceptet en kort period och fick aldrig systemet till 
att fungera optimalt innan andra mål och mått infördes i styrningen. Som Samuelson (2001) 
nämner så är utvecklingen av ett belöningssystem en av företagets mest komplicerade frågor, 
och om inte rätt syften uppnås är det viktigt att företaget ser över hur systemet kan förbättras. 
 
Gemensamt för de tre företagen som fortfarande använder sina bonussystem är att 
beräkningarna skiljer sig mellan de olika nivåerna och positionerna i företaget. På de lägre 
nivåerna finns det en större påverkan av enhetens eget EVA eller av andra mått. Samuelson 
(2001) menar att det är viktig att belöningsgrundernas resultat kan påverkas av dem som får ta 
del av belöningarna och får medhåll av både Zadig och de undersökta företagen. Arnold och 
Davies (2000) menar också att samarbetet mellan olika avdelningar främjas om belöningen 
grundas både på enskilt och gemensamt resultat, något som företag A har tagit till sig och 
använder. 
 
Företag A är det enda företag som nämner att de använder sig av en bonusbank för att främja 
en långsiktig förbättring. Enligt Ehrbar (1998) är det den långsiktiga förbättringen som är 
grunden i företagets utveckling och menar att det därför är optimalt att införa en bonusbank. 
Arnold och Davies (2000) poängterar att det är viktigt att belöningssystemet inte kan 
manipuleras. Företag A använder sin EVA-modell främst som ett kompletterade styrsystem 
för bonus och är det som tagit till sig flest av de uppmaningar som teorin förespråkar. 
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5.6 Beslut 
 
Företagen i undersökningen använder EVA-modellen vid beslutsfattande i olika grad och i 
olika typer av beslut. Företag A och B använder EVA som grund för investeringsbeslut 
eftersom den tar upp kapitalkostnaden, men båda respondenterna påpekar att det även är 
viktigt att titta på andra mått som grund för besluten. Ehrbar (1998) menar att beslut baserade 
på EVA blir bättre eftersom kapitalkostnaden blir tydlig. Vidare menar Ehrbar (1999) att 
beslutsfattarna genom att använda flera mått löper en risk att använda det mått som bäst 
motiverar investeringen. Koller et al. (2005) menar att beslut baserade på EVA minskar 
riskerna för att investeringsbeslut tas utifrån storlek eller prestige. De andra två företagen 
använder inte EVA vid beslut om investeringar. Företag C håller med Young och O’Byrne 
(2001) om att beslut baserade på EVA kan verka investeringshämmande eftersom EVA 
kortsiktigt sänks. Företag D är inne på samma spår och menar att det finns risk för att 
maskinerna blir sönderkörda innan investeringen genomförs vid beslut tagna på enbart ROS 
eller EVA. Däremot anser företag D att EVA är ett bra mått vid beslut om vägningar i 
kaptalstrukturen och liknande. 
 

5.7 Kultur och tankesätt 
 
Företagen i undersökningen har en ambition om att EVA-konceptet ska finnas med i 
medarbetarnas tankesätt och vill därmed påverka en del av kulturen i företaget. Företag D har 
än så länge inte kommit så långt i denna process eftersom de fortfarande håller på att utbilda 
personalen och etablera tankegångarna i organisationen. De övriga tre företagen har lyckats 
implementera konceptet i kultur och tankesätten om än på lite olika nivå. I företag B har det 
arbetats mycket på att få ledningarna att förstå konceptet, men det är oklart hur långt ner i sina 
organisationer som de sedan har involverat övrig personal. I företag A finns tankesättet med 
eftersom det ligger till grund för belöningen. Företag C har lyckats förankra konceptet så väl 
att vissa dotterbolag fortfarande väljer att arbeta med EVA trots att koncernledningen slutat 
med det. 
 
Stern och Shiely (2001) menar att införandet av ett EVA-koncept innebär en förändring av 
kulturen i företaget, något som kan bekräftas av flera av företagen i vår undersökning då de 
sett förändringar i hur arbetet fungerar. Flera av respondenterna håller med Young och 
O’Byrne om att EVA-modellen är ett bra instrument att använda för att ändra personalens sätt 
att tänka. De anser att EVA-konceptet inte är något svårt och det är därför relativt lätt för 
personalen att ta till sig den information och utbildning som givits.  
 

5.8 Kommunikation 
 
Inget av företagen använder EVA för den externa kommunikationen i någon större 
utsträckning. Företag A och B nämner endast EVA och dess mål i viss mån i sina 
årsredovisningar. Företag B har dock planer på att utöka användningen av EVA i sin externa 
kommunikation. Enligt Ehrbar (1998) bör EVA-konceptet kommuniceras med aktieägarna 
eftersom de har ett intresse av att veta hur företagets EVA ser ut. Detta är också en av 
huvudprinciperna med EVA, att det ska komma aktieägarna till del eftersom det är utifrån 
deras krav som måttet uppkommit. Denna teori stöds bara i företag D som anser att det är 
naturligt att kommunicera med EVA eftersom det är ägarna som står för avkastningskravet. 
Företag C använde inte alls EVA för extern kommunikation. 
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Trots att företag D är det företag som använder EVA för extern kommunikation i störst 
utsträckning av de undersökta företagen, är det det enda företag som inte använder EVA i den 
interna kommunikationen. Respondenten menar dock att det kan bli aktuellt att införa EVA i 
den interna kommunikation i framtiden, när de blir färdiga med sin implementering. De 
övriga företagen håller med Ehrbar (1998) om att EVA är ett lätt koncept att kommunicera 
med. Ambitionen i företagen är att alla ska ta del av den information som ges, och därför är 
det bra att använda ett mått som är lätt att ta till sig och förstå. Ehrbar (1998) påpekar också 
att EVA uppmärksammas mer eftersom det är ett absolut tal. Det krävs inte någon 
bakomliggande information kring vad talet säger för att förstå dess innebörd. Företag B menar 
att kommunikationen med EVA har främjat diskussionerna mellan nivåerna och divisionerna i 
företaget. Även företag A har sett att kunskaperna har ökat diskussionerna kring hur 
verksamheten och EVA kan förbättras.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I det sista och avslutande kapitlet summerar vi studiens resultat samt besvarar vår 
problemställning. I våra reflektioner diskuterar vi hur vi tycker att EVA-modellen kan 
användas. Avslutningsvis lämnar vi förslag på fortsatt forskning  
 

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med införandet av ett EVA-koncept är av annan karaktär än att koppla samman 
chefernas och aktieägarnas intressen. Företagen har infört EVA-konceptet för att uppnå 
fördelar i den interna styrningen genom att fokusera på balansräkningen, kassaflödet och 
kapitalkostnaderna. Det finns endast en svag koppling där fokus sätts på att uppfylla 
aktieägarnas krav på avkastning. Genom att plocka bort skatteeffekten i uträkningen tas 
mindre hänsyn till ägarna till förmån för en rättvisare mätning och styrning av divisioner som 
inte är ansvariga för skatter. 
 
Företagen anpassar EVA-konceptet efter sina behov. Uträkningen av EVA ser olika ut 
beroende på vilka förutsättningar företagen har och vad de vill uppnå med hjälp av modellen. 
Det är möjligt att fokusera på specifika användningsområden även om modellen genomsyrar 
flera delar av verksamheten. Företaget kan utifrån sina behov välja ut de områden där EVA-
konceptet gör mest nytta i styrningen. Det är vanligt att integrera EVA i belöningssystemet 
vilket även påverkar tankesätt, mätningar och målsättningar. 
 
Konceptet används som ett komplement eller kompletteras med andra mått. Att använda EVA 
som ett komplement till ett annat styrsystem ses som en bra lösning när företaget endast vill 
lägga till en aspekt i sin styrning. Även om konceptet har en fullständig implementering inom 
alla områden och nivåer i företaget används andra mått parallellt. Det är svårt att få hela 
företagsstyrningen att gå ihop genom att bara använda EVA. 
 
EVA-konceptet är effektivt att använda vid arbete med reducering av sysselsatt kapital och 
effektivisering av kapitalanvändning. Modellen kan användas enbart i detta syfte och kan 
göras både långsiktigt, där företaget hela tiden strävar efter en förbättring, eller kortsiktigt, när 
situationen kräver en större omstrukturering. 
 

6.2 Egna reflektioner 
 
Vi anser det inte vara möjligt att utforma ett EVA-koncept som fungerar optimalt i alla 
företag. Det är viktigt att både dess uträkning och användning anpassas till varje företags 
förutsättningar. 
 
EVA-konceptet har inte större förankring i att uppfylla aktieägarnas intressen än vad andra 
styrmetoder har. Konceptet fungerar därför lika bra att använda vid intern styrning för egna 
intressen, där det finns behov av ökat fokus på balansräkningen och kassaflödet. Modellen 
kan spela en central roll vid arbete med att kapitaleffektivisering, minska sysselsatt kapital 
och ha uppsikt på kapitalkostnaderna. Även mindre företag som har en annan ägarstruktur än 
de börsnoterade bolagen kan ha ett intresse av att arbeta mer med de här bitarna och kan 
därför ha stor nytta av konceptet. Detta öppnar också möjligheter för att användningen av ett 
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EVA-koncept skulle kunna användas i offentlig sektor. Dessa institutioner använder 
skattebetalarnas pengar och det finns därför ett allmänt intresse av att dessa verksamheter är 
så kapitaleffektiva som möjligt. 
 
Det kan vara bra att komplettera EVA-konceptet med ett räntabilitetsmått för att kunna göra 
jämförelser mellan olika avdelningar eller jämföra sig med andra företag. En jämförelse av 
EVA är meningslös eftersom den inte tar hänsyn till t.ex. storleksskillnader. Vi anser att 
användningen av flera mått är till fördel för företaget. Genom att definiera de mått som ligger 
i linje med det som företaget vill arbeta för, och sedan kombinera dessa på ett bra sätt kan 
företaget uppnå en effektivare styrning. EVA-modellen kan i detta hänseende fram för allt 
användas vid företagets arbete med styrning av kapitalet och dess kostnader. 
 
Vi anser inte att det går att använda den amerikanska litteraturen för att förklara de svenska 
förhållandena i företagsstyrningen. EVA-konceptets ursprungliga användning kan inte 
implementeras och användas på samma sätt i Sverige som i USA på grund av de kulturella 
skillnader som finns i hur företag styrs. En djupare diskussion kring dessa skillnader och 
förutsättningar skulle behövas för att kunna utarbeta en svensk, eller möjligtvis europeisk, 
modell som stämmer bättre överens med Stern Stewart & Co avsikter med konceptet. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vårt arbete med denna uppsats har det framkommit funderingar och intressanta 
sidospår som vi inte har kunnat fördjupa oss i på grund av uppsatsens syfte. Vi har fått 
uppfattningen om att EVA inte är så vanligt förekommande i Sverige. Det skulle därför vara 
intressant att genomföra en kvantitativ studie som visar hur utbredd användningen är. Det kan 
också vara intressant att titta på vilka användningsområden som har den mest frekventa 
användningen, och i vilka delar av företaget som EVA-konceptet används mest. Vi har valt att 
titta på EVA-konceptets användning på en övergripande nivå, men en djupare studie inom 
något av de användningsområden som vi definierat skulle kunna ge ökad förståelse kring 
EVA-konceptets möjligheter och svårigheter. 
 
Vidare hade det varit intressant att undersöka om EVA-konceptet fungerar i alla typer av 
företag.  Ytterligare en aspekt är att titta på vilken typ av företag som implementerar EVA-
konceptet och om det finns skillnader i användning beroende på vilken bransch som företaget 
befinner sig i. En annan intressant infallsvinkel är att titta på hur EVA-konceptet används i de 
operationella enheterna. De anställdas syn och uppfattningar om konceptet är inget som vi har 
belyst och är ytterligare en aspekt som kan undersökas.  
 
Forskningen kan också utvidgas genom att belysa skillnader i användning av EVA och andra 
styrmetoder. En utgångspunkt skulle kunna vara att titta på hur effektiva de olika metoderna 
är och hur delaktiga personalen kan vara i dessa metoder. 
 
I vår analys framkom att företagen inte arbetar utifrån aktieägarnas intressen. En studie skulle 
därför kunna göras om aktieägarnas roll vid styrning av företag. Hur stort intresse det finns 
hos aktieägarna att påverka företagen, och vad de egentligen kan påverka, är frågeställningar 
som kan leda till intressanta svar. 
 
EVA-konceptet är ett ännu ett relativt outforskat område i svenska sammanhang, därför finns 
det många intressanta möjligheter för framtida forskning.
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Bilaga 1. 
 
FÖRSTUDIE, LENNART ZADIG 
 
 
• Berätta bakgrunden till att du började arbeta med EVA-konceptet 
 
• Vad är din inställning till EVA-modellen? 

 
• Har din inställning förändrats under åren? 

 
• Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med EVA-konceptet? 

 
• Hur går en implementering av EVA-modellen till? 

 
• Hur tycker du att företagen ska behandla de justeringar som EVA-modellen kräver? 

 
• Inom vilka områden i företagets styrning anser du att EVA-modellen kan användas? 

 
• Anser du att EVA-modellen måste integreras i alla dessa områden eller kan företagen 

välja ut och endast använda den på specifika områden? 
 
• Vilka anledningar kan det finnas till att EVA-modellen inte är så vanlig i Sverige? 

 
• Hur tror du att EVA-konceptets framtid i Sverige ser ut? 
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 
• Vad är er inställning till EVA-konceptet? 

 
• Hur länge har företaget arbetat med EVA? 

 
• Hur kommer det sig att ni började använda EVA? 

 
• Hur gick implementeringen till? 

 
• Vad använde ni innan EVA? 

 
• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med införandet av EVA? 

 
• Hur ser er modelluträkning ut? 

 
• Använder ni några andra mått parallellt? 

 
• Hur lång ner i organisationen arbetar ni med EVA? 

 
• Inom vilka områden använder ni EVA idag? 

 
• Har det förändrats sedan starten? 

 
• Vad ser ni för förbättringar i verksamheten sedan införandet? 

 
• Hur ser framtiden ut för EVA i företaget? Planeras några förändringar? 

 
• Hur används modellen på följande områden: 

 
Strategiplanering/målsättning 
Används EVA som ett övergripande koncept för strategiplaneringen? 
Kompletteras detta med andra värderingar? Vilka? 
Hur ser målsättningarna ut i olika nivåer? 
Grundar målen sig på EVA? 
 
Prestationsmätning 
Hur används EVA vid prestationsmätning? 
Ser användningen olika ut i de olika nivåerna i företaget? 
Är EVA ett övergripande mått eller används det även i de operativa enheterna? 
 
Belöningssystem 
Är ert belöningssystem kopplat till EVA? 
Ser systemet olika i de olika nivåerna i företaget? 
Finns det andra mått/modeller som kompletterar belöningssystemet? 
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Beslut 
Hur ser beslutsprocessen ut? 
Hur påverkar EVA ert beslutsfattande? 
Används EVA för att ta beslut om investeringar? 
Hur långt ner i organisationen tas beslut med EVA som grund? 
 
Kultur/Tankesätt 
Är alla anställda medvetna om vilka principer företaget arbetar efter? 
Har det skett någon förändring i hur anställda tänker/arbetar efter att EVA införts? 
Har det genomförts någon utbildning av personalen i hur EVA fungerar? Vilka fick delta? 
 
Kommunikation 
Används EVA för att kommunicera med aktieägarna? 
Används det för övrig extern kommunikation? 
Hur ser den interna kommunikationen ut? 
Används EVA för att förmedla företagets principer/ställning? 
 
 
Kompletterande frågor till ett företag som minskat på sin användning av EVA: 
 
• Hur ser er användning ut idag? 

 
• Varför har ni valt att dra ner på användningen av EVA? 

 
• Vad använder ni istället? 

 
• Hur ser framtiden ut? 

 
 


