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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I affärspressen kan på senare tid urskiljas en tendens på att allt fler företag 

intresserar sig för en introduktion på börsen. (se exempelvis Lindroth 2004, 

Blecher 2003, Ekvall 2003) Resultatet av en börsintroduktion har visat sig variera 

efter det att ett företag introducerats på börsen. Börsens och omvärldens krav på 

företagen innebär en hårdare granskning och press på såväl finansiella resultat 

som ledningens styrning. Mycket av fokus ligger dock på aktiens prissättning och 

avkastning. (Edling 2004a, Edling 2004b, Edling 2004c, Blecher, Cervenka och 

Pinéus 2003, Lindroth 2004, Blecher 2003, Vilenius 2003, Agerman och Pineus 

2004, Cervenka och Ekvall 2003)  

Aktieperspektivet blir lätt dominerande och i fokus för uppmärksamheten, men 

kan det vara intressant att undersöka hur en börsintroduktion, och därmed en 

förändrad ägarbild, påverkar själva företaget? 

Företagets verksamhet kan till stor del påverkas av hur företaget är organiserat 

och hur det leds. Ekonomistyrning som är ett internt verktyg för att styra 

företagets verksamhet utgör därför själva navet i företagets arbete. (Robert och 

Scapens 1985) Påtryckningarna på det sätt som ett företag styrs avgörs av vilka 

som är dess intressenter. Ett företag har många intressenter som följer dess 

utveckling, som exempelvis leverantörer, banker, kunder, politiker och ägarna. 

(Jensen 2001) En förändrad ägarbild kan således ändra påtryckningarna som 

företaget och därmed företagsledningen utsätts för. (Otley 1994) 

Mot denna bakgrund anser författarna till denna rapport att det skulle vara 

intressant att undersöka hur ett företag i praktiken förändrats efter det att de 

genomgått en börsintroduktion. Genom en introduktion på börsen kommer 

ägarstrukturen förändras och därmed en viktig intressent helt byta karaktär. Fokus 

vill författarna främst lägga i studium av styrningen av företaget efter 

förändringen av intressenten ägarna.  

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis redogör författarna för rapportens syfte och rapportens 

frågeställning och tillhörande problemdiskussion. Efter det följer ett avsnitt kring 
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metodval och tillvägagångssätt. Efterföljande stycke behandlar den teori som 

författarna kommer att använda sig av vid bearbetning av det empiriska 

materialet. Två huvudpunkter redovisas: ägarstruktur, där författarna beskriver två 

olika typer av ägande, och ekonomistyrning, där en redogörelse för en modell av 

styrning presenteras. Empirin följer samma uppdelning som teoriavsnittet. 

Rapporten avslutas med analys och slutdiskussion kring de funna resultaten. 

 

1.3 Frågeställning och Syfte 

För notering på Stockholmsbörsen innebär att börsens noteringskrav måste följas 

som utgörs, ett antal minimikrav på bolagen. Det krävs exempelvis börsmässigt 

ekonomi- och rapporteringssystem och att informationsgivningen sker på ett 

tillfredsställande sätt. Från börsens sida är ett av syftena med noteringskraven att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. (Stockholmsbörsen 

2003) 

Att enbart uppfylla de formella kraven för notering är dock inga garantier för 

framgång. För att bolaget ska bli framgångsrikt krävs att företaget som sådant har, 

och lyckas skapa, en fruktbar verksamhet. Här är styrningen av företaget viktigt 

för vilken kurs företaget tar. En förändrad ägarbild kan skapa förändringar inom 

företaget och förändra trycket utifrån på företaget och på dess styrning genom 

ledningen.  

Med ovanstående bakgrund är syftet med rapporten att undersöka hur ett företag 

utifrån styrningen påverkas då en av intressenterna, i detta fall ägarna, förändras. 

Den mer preciserade frågeställningen lyder således: Hur påverkas styrningen  i ett 

företag i och med en börsintroduktion?  

 

1.4 Problemdiskussion 

Börsintroduktioner är ett brett ämne som innefattar en rad mångfacetterade och 

intressanta forskningsfrågor. Under senare år har börsintroduktioner fått en hel del 

uppmärksamhet inom såväl den finansiella (se exempelvis Schenone, 2004) och 

strategiska (se exempelvis Certo et al., 2001) som inom den organisatoriska 

forskningen (se exempelvis Welbourne och Andrews, 1996). Fisher och Pollock 

(2004) konstaterar att mycket av forskningen kring börsintroduktioner har fokus 
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kring aktiens prissättning och tidiga avkastning. Marknaden och 

aktieutvecklingen har alltså varit det mest centrala kring forskningen av 

börsintroduktioner. Hur den däremot påverkar ledningen för bolagen och dess sätt 

att styra verksamheten har dock ägnats förvånansvärt lite forskning (se Hellman 

och Lind 2005; Östman, 2005). Styrningen utgör ett mycket viktigt verktyg för att 

företag ska kunna implementera sina strategier och skapa effektivitet i 

verksamheten. Styrningen utgör därmed även grunden för ett framgångsrikt bolag. 

Vid en börsintroduktion förändras ägarstrukturen i bolaget och andra 

påtryckningar från ägarhåll kan komma att påverka bolaget och då främst 

företagsledningen. Författarna till denna rapport anser det därför intressant att 

vända blicken bort från marknaden och in mot bolagens ledning för att undersöka 

hur styrningen påverkas i och med en förändrad ägarstruktur.  
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för den vetenskapliga metod som studien 

är baserad på och därmed beskriva tillvägagångssättet för uppsatsarbetet.  

2.1 Induktion eller deduktion 

Teoriutveckling kan ske genom induktion eller deduktion. Frågan här är om 

empirin härleds från teori eller teori från empiri. Att härleda empiri från teori 

kallas deduktion och innebär en avledning från det generella till det konkreta. 

Teorin kan då antingen verifieras eller bevisas ohållbar. (Chalmers, 2003) 

”teori  observationer/ resultat 

En annan metod kan vara att börja undersökningen med utgångspunkt i empirin, 

man börjar med att samla in data där avsikten är att hitta generella mönster. 

Denna strävan att härleda empiri till teori kallas induktion och går i korthet ut på 

att man drar slutsatser från det speciella till det allmänna. (Johannessen, år?)  

”observationer/resultat  teori”  

Uppsatsen kommer att i huvudsak vara av deduktiv inriktning med vissa induktiva 

element. Författarna kommer att utgå från angivna teorier om ekonomistyrning 

och därefter övergå till det som ska studeras, för att sedan undersöka om  

teorierna överensstämmer med empirin.  

 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ 

I uppsatsen står författarna inför två olika tillvägagångssätt, den kvalitativa 

respektive den kvantitativa metoden. Dessa metoder är inriktade på att ge en 

bättre förståelse av det samhälle vi undersöker och även hur enskilda människor, 

grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Den grundläggande 

skillnaden är att med hjälp av kvantitativa metoder omvandla information till 

siffror och utifrån detta genomföra statistiska analyser medan i kvalitativa 

metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden, en 

djupare förståelse av informationen. (Holme och Solvang, 1997). 

Den kvantitativa metoden ger en bred information om många 

undersökningsenheter, det är systematiska och strukturerade observationer, oftast 
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i enkätform med fasta svar. Man intresserar sig för det representativa och med 

hjälp av enkäter håller man avstånd från den verklighet man vill undersöka. 

Forskaren iakttar undersökningen utifrån och eftersträvar en roll som observatör 

men kan samtidigt manipulera fram svaren. Det uppstår en jag - det relation 

mellan forskaren och objektet. (Johanessen A, 2002). Författarna kommer att 

använda sig av kvalitativa metoder där undersökningen studerar 

forskningsobjektet på djupet. Utgångspunkten för den metoden är de fördomar 

och förförståelse som man som forskare har. Det är svårt att avskilja sig från 

subjektiva referensramar och därför kan inte den förförståelse som existerar vara 

objektiv (Holme och Solvang, 1997). Intervjufrågorna i den kvalitativa metoden 

brukar vara osystematiska och ostrukturerade, i uppsatsen kommer vi att ha inslag 

av den kvantitativa metoden och använda oss av semistrukturerade frågor. Den 

kvalitativa metoden fordrar närhet till forskningsobjektet, vilket kommer att 

erhållas genom fysiska besök.  

2.3 Positivism eller hermeneutik 

Positivism och hermeneutik representerar två motsatta forskningstraditioner. 

Valet handlar inte bara om hur forskaren rent tekniskt ska gå till väga utan går så 

djupt som till att det handlar om olika livsinställningar eller världsåskådningar. 

(Andersson, 1979) Positivismen utgår från en o-personlig och allmängiltig 

kunskap (Ibid.) och har en naturvetenskaplig forskningstradition. (Wallén, 1996) 

Inom positivismen ska underlaget gå att verifiera med mätningar och kontroller. 

(Ibid.) Hermeneutiken är en humanistisk inriktning där tolkning av det studerade 

materialet har en central roll, känslor och personliga värderingar får inverka 

(Ibid.) Hermeneutiken har med andra ord en mer tolkande tradition. (Andersson, 

1979) Renläriga genomföranden av dessa ideal är mycket svåra i alla punkter. 

(Ibid.) På ett metodologiskt plan innebär praktiskt forskningsarbete en 

kompromiss mellan dessa två. (Bryman, 2002) Idealbilderna överlappar varandra 

vid tillämpningen av ett konkret ämne (Andersson, 1979).  

I denna studie är valet att tillämpa en hermeneutisk inriktning. Genom studien 

söks en förståelse och tolkningar av en situation i ett företag, och vad denna 

situation får för konsekvenser i det studerade fallföretaget. Styrkan i detta anses 

att en tolkande ansats ger en vidare förståelse för en frågeställning som berör hur 

ett företag eller organisation påverkas av en förändring. Detta gäller främst den 
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upplevda förändringen för organisationen som sådan. Vid bearbetning av 

numeriska data som exempelvis årsredovisningar och delårsrapporter är det 

hermeneutiska inslaget mindre framtonande i studien.   

 

2.4 Insamling av data 

Inom ekonomistyrning beskriver Birnberg et al (1990) tre huvudsakliga 

forskningsansatser som är lämpliga: fallstudier, laboratorieexperiment och 

surveystudier. Andra författare nämner även andra, inom området, tillämpbara 

alternativ som exempelvis arkivstudier och historiska studier (Yin, 1994). De 

olika ansatserna har både för- och nackdelar. Därför kan det vara en fördel att 

kombinera flera, vilket dock kan vara svårt. Surveystudie skulle i denna studie 

vara dels mycket tidskrävande att genomföra, dels skulle man riskera att inte 

komma tillräckligt djupt inom det område som ämnas studera. 

Laboratorieexperiment är heller inte optimalt för att studera en större 

organisations förändring. För att kunna behandla frågeställningen har författarna 

funnit det lämpligast att tillämpa fallstudie. En fallstudie är också mycket lämplig 

vid en ”hur” och/eller ”varför” fråga (Yin, 1994). Frågeställningen för studien är 

just Hur ekonomistyrningen har förändrats i och med den förändrade ägarbilden i 

bolaget. Fallstudier är också lämpliga för studier av förändringar över längre 

tidsperioder (Yin, 1994). Visst inslag av historiska och arkivstudier kommer även 

att förekomma vid exempelvis genomgången av utformningen av 

ekonomistyrningen och företagets utveckling och historia.  

 

2.4.1 Urvalsmetod 

Hur urvalet görs avgör en studies kvalitet och möjligheten att kunna uppfylla dess 

syfte. Urvalsmetod skiljer sig mellan en kvalitativ och kvantitativ undersökning. I 

en kvalitativ studie anser Langemar (2005) att kvaliteten på urvalet inte avgörs av 

mängden utan vilka kvaliteter den utvalda gruppen besitter. Därmed anser hon att 

det är bättre att handplocka de deltagare som kan ge den bästa informationen än 

att förlita sig på ett slumpmässigt urval.  
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I denna studie består urvalet i dels val av företag som studieobjekt, dels val av 

intervjuobjekt i form av personer som innehar information om området som 

studeras i det valda studieobjektet.  

 

2.4.2 Val av studieobjekt – en avgränsning 

Ett centralt inslag i studerandet av ett fall är varför just det aktuella fallet blivit 

valt. Generellt sett är atypiska fall ofta mer intressanta att studera eftersom de ger 

tydligare signaler och kan därmed bidra till ett högre förklaringsvärde. (Hägg och 

Hedlund, 1979)  

I en genomgång av publicerade fältstudier fann Ferreira och Merchant (1992) tre 

alternativa sätt att välja studieobjekt. Ett av alternativen är atypiska fall som 

exempelvis problemföretag utgör. Ett annat alternativ är att författarna ställer upp 

ett antal karakteristika som fallföretaget ska uppfylla. Det tredje alternativet är att 

författarna inte har gett någon förklaring till varför fallet har valts, vilket kan 

innebära att de ramlat in i fallet.  

Denna studie tar upp en förändring av ett företag och dess ekonomistyrning då en 

av intressenterna, nämligen ägarna, förändras. Författarna till denna studie har 

därför valt ett företag med de karaktäristika som innebär att ägarstrukturen 

drastiskt har förändrats på senare tid. Nämligen företaget Clas Ohlson AB, som 

ända sedan starten 1918 varit ett familjeföretag för att sedan under 1999 

introduceras på Stockholmsbörsen och bli ett börsbolag. Fallet har valts mot 

bakgrund av denna förändring och att detta faktum utgör grunden för ett studium 

av just en förändring.  

En annan icke helt oväsentlig aspekt är författarnas egna kontakter och kunskaper 

om företaget, vilket ger en god tillgänglighet inför intervjuer och andra möten 

med företaget.    

 

2.4.3 Val av intervjuobjekt – en avgränsning 

För att fylla studiens syfte har ambitionen varit att intervjua personer som har 

ansvar för eller åtminstone inflytande över bolagets styrning. För att få 

information om hur det var innan börsintroduktionen för att kunna genomföra en 

jämförelse har det varit av betydelse att de intervjuade personerna åtminstone 
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varit anställda från tiden innan introduktionen på börsen och gärna innehaft en 

ledande position vid tidpunkten för denna. Totalt har fem personer i ledande 

befattningar på olika nivåer intervjuats. Frågemall som utarbetats utifrån den 

teoretiska ramen återfinns i Appendix 1.  

 

Nackdelar finns förstås med att bygga huvuddelen av uppsatsen på material 

inhämtat via intervjuer med personer inom fallföretaget. Tillförlitligheten i svaren 

är svåra att bedöma och det är i stort sett en subjektiv tolkning av situationen som 

ges av den som blir intervjuad. Undanhållande och modifiering av hur de själva 

upplever situationen går då inte att värja sig ifrån. Att intervjua flera personer och 

ge dem samma frågor ger möjlighet till viss mån av triangulering av resultaten. 

Dock har endast ett fåtal intervjuer genomförts och ingen utomstående har 

intervjuats, vilket kan ses som en brist. En stor tillgång är dock att intervjuer med 

personer högt upp i organisationen har kunnat genomföras på plats. Dessa utgör 

primärkällor av processen av ägarförändringen och möjligheter har även funnits 

att ställa följdfrågor och få förtydliganden.  

 

2.4.4 Datainsamlingsmetoder 

En av fallstudiens starka sidor som betonas av Yin (1994) är att den ger möjlighet 

för forskaren att använda sig av flera metoder vid datainsamlingen. Scapens 

(1990) anger fyra vanliga datainsamlingsmetoder vid fallstudier: intervjuer, 

dokument, direkt observation och deltagande observation.  

I denna studie inhämtas en viss del av det empiriska materialet från olika 

dokument, som exempelvis årsredovisningar. Förekomsten av direkta 

observationer är små och deltagande observation är obefintlig i denna studie. 

Huvuddelen av materialet är hämtat från intervjuer med personer som är 

verksamma inom företaget.  

 

Intervjuerna har semi-strukturerad karaktär (Bryman, 2002) där författarna 

upprättat ett frågeschema (se appendix) som i stora drag följts i alla intervjuerna 

och kompletterats med följdfrågor där sådana bedömts nödvändiga. Att i 

huvudsak använda empiri som bygger på intervjuer får anses vara den mest 

rimliga metoden för att uppfylla syftet för denna uppsats, då studien berör frågan 
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hur något förändrats över tiden, detta är exempelvis svårt att få fram i en enkät vid 

ett enstaka tillfälle. Kriterierna för urvalet av personer att intervjua var att de har 

en befattning som gör att de arbetar med styrningen av bolaget i någon form och 

att de varit verksamma en längre tid för att på så sätt kunna uttala sig om 

eventuella förändringar som skett över tiden. Önskvärt hade förstås varit att 

genomföra intervjuer med nyckelpersoner några år innan börsintroduktionen ägde 

rum, för att sedan följa upp med liknande sorts frågor några år efter 

introduktionen. Detta skulle ge en mer rättvisande bild av hur förändringen 

skildras. Börsintroduktionen hade dock redan skett när denna studie påbörjades 

samt att det ej är möjligt på denna nivå av tidsskäl genomföra en sådan studie.  

Enligt Yin (1994) ökar trovärdigheten i fallstudien om datainsamlingen sker 

genom att man använder sig av flera källor för att belägga den empiriska datan. 

Triangulering av det empiriska materialet för att öka trovärdigheten lyfts fram av 

flera andra författare (Burns och Kaplan 1987, Scapens 1990, Otley och Berry 

1994). 

Till viss del har triangulering gjorts möjlig i den utsträckningen att data från 

årsredovisningen och annat skriftligt och även opublicerat material jämförts med 

intervjusvaren. Vidare har likaså svaren från de olika intervjupersonerna i 

liknande frågor varit möjliga att jämföras för att öka trovärdigheten i det 

empiriska materialet.   
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3 Teori 

3.1 Ägarstruktur 

 
Vid framställningen av tillämpad teori kan modellen nedan ge en sammanfattande 

överblick av strukturen för det övergripande resonemanget. Fallföretaget går från 

att vara ett familjeföretag till att noteras på börsen. Ekonomistyrningen är därefter 

uppdelad i fem områden enligt Samuelsons (2002) modell (se nedan). 

Teoriavsnittet, empiriavsnittet och en del av analysavsnittet följer denna struktur 

om hur dessa områden förändras i och med att ägarstrukturen förändras hos 

fallföretaget.   

 
 
Ä garstruktur: Familjeföretag Börsnototering
   
Ekonomistyrning:   
Vision och strategi           X 
Ledarstil och kultur           X 
Organisationsstruktur och kompetens           X 

Belöningssystem 
 
          X 

Formell styrning           X 
 
 

3.1.1 Familjeföretag 

Flertalet företag ägs och drivs av en eller ett fåtal ägare, ofta en familj eller ett 

fåtalfamiljer (Gandemo, 2000). Att definiera familjeföretag är inte lätt, det finns 

olika definitioner, det innefattar relation mellan individer genom blodsband eller 

släktskap. Johansson använder begreppet ägarlett företag istället för 

familjeföretag, ägarlett företag definieras enligt följande (Gandemo, 1998): 

- Över 50 % av aktiernas röstvärde kontrolleras av familjegrupp 

- Denna familj är aktivt engagerad i verksamheten 

- Familjemedlemmarna innehar betydande delar av företagets 

nyckelpositioner 

I Sverige utgjorde familjeföretag, en tolkning av det statistiska begreppet 

fåpersonägda företag år 1994 ungefär 96,4 % av det totala antalet rörelsedrivande 

aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt stiftelser. 
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I förhållandevis har Sverige vid en internationell jämförelse få företag i klassen 

medelstora företag, speciellt ägarledda sådana. 

Några studier av familjeföretag visade att enskilda familjer i 75 % av företagen 

var dominerande aktieägare eller hade ledande befattning. Icke familjeföretag 

sysselsatte i genomsnitt flera personer än familjeföretag. Det framkom också att 

ledare i familjeföretag inte var lika professionella som dem i ickefamiljeföretag 

(Gandemo, 2000). 

För att kunna jämföra ekonomisk och finansiell utveckling för familje- och 

ickefamiljeföretag har man använt sig av insamlade statistisk data. När det gäller 

fakturerar försäljning och resultat före bokslutsdispositioner har det visat sig att 

familjeföretag har lägre andelar av den totala företagssektorn än 

ickefamiljeföretag men familjeföretagens samlade redovisade skattekostnader är 

relativt hög. En orsak är att familjeföretag inte har samma möjlighet till 

skatteplanering som företag i andra ägarkonstellationer har (Gandemo, 2000). 

Familjeföretag svarar endast för 27-38 % av de totala tillgångarna men deras 

andel av de totala nettoinvesteringarna i anläggningstillgångarna är relativt hög. 

Orsakerna kan vara fler exempelvis kortare avskrivningstider på materiella 

tillgångar samt lägre andel finansiella tillgångar än icke-familjeföretag. 

Nyckeltalen visar att familjeföretag inte på många sätt skiljer från icke-

familjeföretag. Skillnaderna i vinstmarginalen är små, familjeföretag klarar sig 

dessutom bättre under krisår via lägre kapitalintensitet medan icke-familjeföretag 

drar nytta av en högre kapitalintensitet under goda år. Skillnaderna mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag är små vad gäller finansieringskostnader 

trots att skillnaderna i soliditet är stora. Soliditet är eget kapital i förhållande till 

summan av skulder och eget kapital. Kurvorna för soliditet följer varandra men 

ligger på olika nivåer, familjeföretag har en avkastning på eget kapital som 

överstiger den för icke-familjeföretag vilket förklaras av högre avkastning på 

totalt kapital, högre skuldsättningsgrad (lägre soliditet) än för icke-företag. Den 

stora nybildningen av familjeföretag gör att soliditeten inte ökat lika mycket som 

för icke-familjeföretag. Påfyllning av kapital via nyemissioner i icke-

familjeföretag kan vara en till förklaring till att denna grupp ligger högre än 

familjeföretag även om utdelningarna också är stora, utdelningarna kan dessutom 

ha ökat för denna grupp. (Ibid) 
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Skillnaderna gäller soliditet, avkastning på eget kapital och effektiv skattesats. 

Inom icke-familjeföretag är många familjer börsnoterade, de kan utnyttja 

emissioner av aktier, dels för att få in kontanter dels för och betala exempelvis 

förvärv av andra företag. Detta tillskott av eget kapital medför en höjning av 

soliditetstalen i jämförelse med familjeföretag. En lägre soliditet bidrar till att 

avkastning på eget kapital blir högre för familjeföretagsgruppen. Dem visar en 

högre skattebelastning än icke-familjeföretag eftersom börsföretag har bättre 

möjligheter än små familjeföretag att hantera vinster och förluster inom 

koncernen. (Gandemo, 1998) 

Orsaken till att Sverige har få medelstora familjföretag och ökad försäljning av 

företagen har varit höga skatter samt svårighet att lösa kapitalanskaffning vid 

tillväxt. I en avhandling (Johansson, 1976) kunde klarläggas att beskattningen på 

företagaren medförde en stor begäran på företagets rörelseflöde för att kunna 

finansiera företagets kapitalbehov vid tillväxten. Som effekt tvingades många 

sälja sina aktier till företagen eftersom man annars inte kunde genomföra den 

tillväxt som situationen krävde. En vändpunkt kom i samband med den stora 

skattereformen i början av 90-talet som ändrade på skatterna, med lägre 

bolagsskatt, lättare dubbelbeskattning, lägre kapitalskatter för företagsägare och 

lägre inkomstskatt. Antalet medelstora företag har även då fortsatt att minska. 

(Gandemo, 1998) 

3.1.2 Börsbolag 

När ett företag ska noteras på börsen tillkommer en hel del regler som företaget 

enligt lag måste följa. I inledningsskedet krävs exempelvis att bolaget blir 

juridiskt granskat av en extern advokat och att bolaget upprättar ett börsprospekt 

innan offentliggörandet av introduktionen. Vidare ska bolagets styrelse, ledande 

befattningshavare och revisorer ha genomgått en utbildning kring börsens regler i 

insiderfrågor. Insiderfrågorna rör hanteringen av insiderinformation. Att sprida 

insiderinformation är enligt insiderstrafflagen direkt straffbart. 

Informationsskyldigheten som börsen ålägger företaget är därför vid en 

börsintroduktion viktig och ställer stora krav på företaget. Kravet innebär 

exempelvis att det inom bolaget fordras ett börsmässigt ekonomi- och 

rapporteringssystem. (Stockholmsbörsens Börsregler 2003/2004, Guide till 
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börsregler 2003/2004, Stockholmsbörsens Noteringsavtal och Noteringskrav med 

kommentarer.)  

Att vara ett bolag som är noterat på börsen ställer också höga krav på bolagets 

informationsavdelning eller liknande. Kurspåverkande information ska 

omedelbart kommuniceras till markanden via ett pressmeddelande, detta för att 

samtliga aktörer på markanden ska kunna agera på lika villkor. Företaget måste 

därför uppfylla börsens krav för noterade bolag genom att säkerställa att de har de 

resurser som krävs för att kunna förse markanden med högkvalitativ information. 

Detta innebär att kunna ge aktiemarkandens aktörer snabb, samtidigt, korrekt, 

relevant och tillförlitlig information. (Stockholmsbörsens Börsregler 2003/2004, 

Guide till börsregler 2003/2004, Stockholmsbörsens Noteringsavtal och 

Noteringskrav med kommentarer.)  

 

Dessa förändringar påverkar självklart företaget som sådant. Hur det påverkar 

företaget och huruvida det är bra och fruktsamt att introduceras på börsen har 

diskuterats av många (exempelvis Sjöstrand et al 2001, Blecher et al 2003 och 

Carlsson 2004). Ett problem tycks vara den allt mer kortsiktighet i beslut och 

finansiell uppföljning som påverkar företagen, där hanteringen av medierna och 

analytikerna blir allt viktigare och tiden som kan ägnas åt företagens egentliga 

verksamhet minskar (Sjöstrand et al 2001).  

När ägarkretsen i ett företag växer blir ägarorganisationen en huvudfråga. (Brodin 

et al 2000) Ägarfrågor och hur bolaget kan styras utifrån ägarnas önskemål får i 

ett noterat bolag en helt annan vinkling än hur det är i exempelvis ett 

familjeföretag. När det direkt individuella ägandet minskas tenderar ”mjuka” 

dimensioner att negligeras. (Ibid.) Fokus i ett börsnoterat bolag hamnar därför lätt 

på finansiella värden och bonussystem med i många fall bristande långsiktigt 

synsätt. Det tyck uppstå en skillnad för aktieägare att de nu äger ´”sina aktier” 

istället för synen att de äger ”andelar i ett företag”. (Ibid.) 

Ägare i börsbolag tenderar att vara mer oorganiserade och tanken att påverka 

företagets skötsel är helt främmande för denna ägarroll. (Brodin et al 2000) 

Brodin et al (2000) belyser två sorters ägarroller: allokerande- eller 

verksamhetsutvecklande ägarroll. Ju mer anonyma ägarna blir för företaget desto 

mer allokerande har de en benägenhet att bli. Det rörelsenära engagemanget i sin 

kapitalplacering ses som en stor fördel med ett familjeägt företag samtidigt som 
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detta saknar tillgången till kapitalmarknaden. I ett börsbolag finns det, som 

nämnts ovan, en risk för ett spritt och otydligt ägande medan det i ett på ägarsidan 

mer släktdominerat företag ofta finns en person som lyckas forma en egen och 

klar ägarvilja för företaget. (Brodin et al, 2000) 

Det klassiska principal-agent-problemet ökar i och med att ägarna blir mer 

anonyma och distanserade till själva företaget. Det finns då en allt större risk att 

företagsledning, andra anställda och till viss del att även styrelsen inte agerar helt 

i linje med ägarnas bästa. Den nya sortens ägare får därmed en viktig roll i att 

välja en duglig styrelse. (Brodin et al 2000) Ett annat stort problem inom företaget 

är att engagemanget kring själva verksamheten och målen för företaget kan få stå 

tillbaka för den allt större fokuseringen på kursutvecklingen hos det börsnoterade 

bolaget. (Ibid.) 

 

3.2 Ekonomistyrning 

Styrning av företag har funnits så länge det har funnits företag. Det finns många 

olika definitioner av styrning, en presenterades av Tannenbaum: ”… control is 

any process in which a person or group of persons or organization of persons de-

termines, that is, intentionally effects, the behavior of another person, group or 

oranization” (Tannenbaum 1968, s. 5). 

Mycket av forskningen kring styrningen är enkelspårig och få försöker finna ett 

fullt koncept för styrning av ett företag, detta presenteras i Samuelsons modell: 

(Samuelson 2002) 

Författarna vill i detta teoriavsnitt om ekonomistyrning behandla det som 

Samuelson i sin modell benämner som ”means of control”: Vision and strategy 

(vision och strategi), management style and culture (ledarstil och kultur), 

organization, structure and competence (organisationsstruktur och kompetens) 

reward systems (belöningssystem) och formal control system (formell styrning). I 

Samuelsons modell förekommer en del intressenter kring själva företaget. En av 

dem är just ägarna. Denna studie utgår just ifrån vad som händer i den innersta 

cirkeln om en av de yttre påverkande faktorerna förändras. 
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3.2.1 Vision och strategi 

En vision anger hur man vill att kunderna ska uppfatta företaget eller den riktning 

företaget skall företaget skall utvecklas i (Ax 2003, s 53). I avhandlingen har 

företagsledning och ägaren haft samma långsiktiga målsättning, det vill säga 

företaget skall växa och utvecklas i god finansiell balans och med utnyttjande av 

företagens potential för samtliga tillväxt (Gandemo 2000). Gränsen går att man 

ska ha tillgång till tillräckligt internt kapital för att undgå att släppa in interna 

ägare. I ett fall har ägare på grund av företagets väntade kraftiga expansion börjat 
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fundera på en börsintroduktion för att kunna lösa kapitalbehovet som kommer att 

behövas i organisationen. 

Ordet strategi finns det olika tolkningar för. Enligt  Mintzberg (1988) skiljer man 

mellan tre olika strategiska perspektiv: 

- Strategi som position och förändring av position  

- Strategi som plan 

- Strategi som handlingsmönster 

Större organisationer uppnår oftast konkurrensfördelar genom strategier, dessa 

strategier kan vara att ge kostnadsfördelar eller differentieringsfördelar. 

Framförallt allt formuleras strategier utifrån förutsägelser i organisationen. 

Strategisk ekonomistyrning och strategiformulering är huvudsakligen avsedd att 

sköta en mängd resurser som i regel går ut på att vinna maximal kortsiktig fördel. 

I familjeföretag försöker man anpassa sig till de förändrade behov som uppstår 

och i och med det planera en strategi för att dämpa konsekvenserna av farliga 

förändringar som kan uppstå istället för att förutsäga och kontrollera miljön 

(Jennings & Beaver, 1997). 

Samtliga företag använder sig av strategier, men till vilken utsträckning och hur 

mycket som är dokumenterat skiljer sig åt beroende på företag. För att kunna 

undersöka ekonomistyrningen måste vi urskilja vilka förutsättningar 

organisationen hade, vi kan utgå från förklaringen (Mintzberg, 1988): 

– planerad strategi, där vi tar ta reda på vad som planerades när 

organisationen startades 

– Ekonomistyrningen i form av beslut och handlingar, där vi tolkar vad och 

hur det genomförts  
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Strategin definieras oftast vad organisationen gör, det faktiska genomförandet. 

Den strategin kan vara planerad men kan även ha vuxit fram, uppdykande strategi. 

En planerad strategi skall vara uttalad eller dokumenterad i någon form. Det 

innebär att man skall kunna tolka hur en organisation har gått tillväga, exempelvis 

vilka produkter, vilken marknad. Planerade strategier måste vara helt genomförda 

innan de kallas genomförda. För planerade strategier är det även viktigt och 

intressant att fastställa hur offentliggjorda de är.  

 

Det finns flera olika tolkningar, Lundberg (1999) ser den avsedda, planerad samt 

genomförda strategin som olika steg eller nivåer. En strategi behöver inte vara 

planerad men ändå avsedd, exempelvis omsättningstillväxten. Avsedda strategier 

eller avsedda samt planerade strategier kan förkastas på vägen, dessa är ej 

genomförda. I familjeföretag enligt Jennings och Beavers (1997) kan uppdykande 

strategier ha lika stor eller större betydelse än planerade strategier. Det avsedda 

och planerade kan fortfarande gälla men resultatet kan bli att det avsedda och/eller 

planerad kan ändras. Revideras Minteberg (1988) ser den planerade strategin som 

genomförd eller realiserad, den genomförda strategin är oftast annat än vad som 

avsetts eller avsetts och planerats i familjeföretag. 

 

3.2.2 Ledarstil och kultur 

Företagskultur handlar om vilka värderingar och idéer som skall gälla i företaget. 

Historien utgör en stor del av grunden av företagskulturen och kulturen är även 

tongivande för företagets framtid. Idéerna gäller både företaget som helhet 

exempelvis allmänna affärsprinciper men även arbetskulturen specifikt som 

exempelvis normer för beteenden. (Bruzeluis och Skärdad, 1995.) Nilsson (1995) 

beskriver företagskulturen som den anda, det klimat, de stämningar, de osynliga 

normer och värderingar som fungerar som personalens inbyggda kompass för hur 

de skall handla i en mängd situationer. Företagsledare som kan skapa den rätta 

andan och därigenom en sammanhållning och värdegemenskap, erhåller en 

starkare styrning än stämpelklocka och budget någonsin kan skapa (Nilsson, 

1995). 
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3.2.3 Organisationsstruktur och kompetens 

Denna del av ekonomistyrningen behandlar frågor som rör huruvida företaget är 

uppdelat i divisioner och ansvarsområden och hur dessa behandlas. (Samuelson 

2002) Företagets organisationsschema säger mycket om hur arbetet utförs i ett 

företag. Graden av decentralisering ger ramen för ansvarsfördelningen inom 

organisationen. Företaget kan exempelvis vara uppdelat kostnadsställen, 

intäktsställen, uppdelning utifrån investeringar eller egna resultatenheter. (Kaplan 

och Atkinson 1998)  

 

Organisationsstrukturen ger också förutsättningarna för i vilken utsträckning 

specialisering förekommer och hur företaget sprider och fördelar kompetensen. 

(Samuelson 2002) Teamkänsla och kollektivt ansvar är något som många företag 

gärna vill uppnå bland sina anställda. Olika organisationsstrukturer ger möjlighet 

för hur stor utsträckning detta kollektiva kan få. Den viktigaste funktionen för en 

organisationsstruktur är vilken kultur den ger bereder grunden för bland de 

anställda. (Majchrzak & Wang 1996) 

3.2.4 Belöningssystem 

Ett företags belöningssystem är nära länkat till organisationsstrukturen. Det 

huvudsakliga motivet att ha ett belöningssystem för de anställda är att öka 

motivationen och därmed det presterade resultatet. (Samuelson 2002) Att sedan 

hitta ett belöningssystem om verkligen förbättrar de presterade resultaten som är 

önskvärda och produktiva ur företagets synvinkel har visat sig inte vara helt lätt. 

Med belöningssystem finns alltid risken att snedvrida motivationen hos de 

anställda så att fokus hamnar mer på de uppsatta belöningarna som kanske inte 

alltid går i linje med företagets långsiktiga mål. (Jensen 2001)  

3.2.5 Formell styrning 

Det finns flera definitioner för ekonomistyrning, en av dem är; ekonomistyrning 

avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa 

ekonomiska mål (Ax 2003 s 65). Målen som vi redan har tagits upp är bland annat 

lönsamhet och soliditet. För att kunna styra företaget mot vissa ekonomiska mål 

behövs styrmedel. Ett av de största samt äldsta styrmedlen är budgetering.  

Budget 
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En buget uttrycker förväntningar om en tidsperiod format i ekonomiska termer, 

tidsperioden kan variera men oftast är under ett år. (Ax 2003). I resultatbudgeten 

använder man sig av intäkter och kostnader medan i likviditetsbudgeten 

uppskattas inbetalningar och utbetalningar för en viss framtid (Samuelsson, 

1996). 

 

Redovisning 

Genom redovisningen brukar företagen samla in information om vad som händer 

och vad som har hänt. Redovisningens syfte är att rapportera ekonomiska data till 

företagets externa och interna intressenter. Ekonomisystemens utformning kan 

variera men i samtliga företag ingår dock alltid redovisningen för att uppfylla 

lagliga krav. Redovisningen brukar ha en större tyngd i små företag än i större. 

(Samuelsson, 1990) 

 

Kalkyler 

Företagen använder kalkylering framför allt för att försöka fastställa och utvärdera 

huvudsakliga och mätbara ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. 

För att bedöma kostnader för företagets förädlingsaktiviteter och inköpta 

produkter använder företagen sig av produktkalkyler. Kostnadsstruktur kan 

fungera som underlag för beslut om prissättningen av företagets produkter. 

Produktkalkyl ger även underlag för lönsamhetsbedömningar av företagets 

sortiment. Investeringskalkyl används för att beräkna lönsamheten för en speciell 

tillgång över hela dess livslängd. (Olsson, 1994) För att beräkna kostnad av 

personal i företagen, ex lönekostnader, kan företagen använda sig av 

personalekonomisk kalkyl (Gröjer & Johansson, 1996). De flesta kalkylmodeller 

idag är utvecklade för stora företag, men även små företag kan använda sig av 

dessa. Anpassningen av komplexa metoder är oftast mindre i mindre företag, det 

behövs modeller som är anpassade till deras situation. (Samuelsson, 1990) 
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4 Empiri 

4.1 Ägarstruktur 
 
De största ägarna 2005-04-30     

Ägare Antal A-aktier Antal B-akier
Procent 
kapital 

Procent 
röster 

Mary Haid (släkt) 2 735 880 11 905 200 22,3 33,4 
Johan och Helena Tidstrand (släkt) 2 736 120 16 418 656 29,2 37,3 
Håkan Thylén  288 000 1 254 300 2,4 3,5 
Fjärde AP-fonden  2 117 180 3,2 1,8 
SEB Fonder  1 857 101 2,8 1,6 
Anders Moberg  1 312 000 2 1,1 
AFA Försäkring  1 069 460 1,6 0,9 
Nordea Bank Finland  1 022 200 1,6 0,9 
Robur Fonder  918 300 1,4 0,8 
Handelsbanken Fonder  615 248 0,9 0,5 
Investors Bank & Trust Co  533 300 0,8 0,5 
Carnegie Fonder  529 219 0,8 0,5 
Övriga aktieägare  20 287 836 31 17,2 
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100 

Källa: Årsredovisning 2005 

 

Clas Ohlson har under företagets livstid haft två ägarstrukturer, nämligen 

familjeägt och börsägt. Det första empiriska kapitlet kring företagets ägarstruktur 

beskriver därför företagets historia och hur det vuxit fram under tiden som 

familjeföretag. Det andra kapitlet beskriver de största förändringarna som 

upplevts inom företaget i och med att de introducerades på Stockholmsbörsen. 

 

4.1.1 Familjeföretag 

Sommaren 1918 inregistrerades firman Clas Ohlson & Co av Clas och hans 

halvbror Emil. Clas hade hand om cykelverkstaden och halvbrodern skulle driva 

ett litet tryckeri i samma lokal. Företaget startades i en tid då det var ont om 

arbete i Insjön. Clas Ohlson var en dåtidens entreprenör, dvs. en man som tog 

risker och vågade mycket.( Jubileumsbildspel 1918-1998) 

Det var nära att företaget gick omkull under hösten. När det såg som mörkast ut 

fick dock Clas en idé. Han hade alltid varit intresserad av handböcker och teknisk 

litteratur, men på landet fanns ingen bokhandel och det var svårt att få tag på 

böcker om elektronik. (Jubileumsbildspel 1918-1998)  
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Clas insåg att det säkert var många fler än han på landsbygden som ”lever i 

mörker när det gäller teknisk utbildning” (Jubileumsbildspel 1918-1998).  Han 

utannonserade teknisk litteratur i en tidning. Efter en tid kunde Clas ge ut sin 

första katalog och postorderrörelsen expanderade mycket snabbt. Sortimentet kom 

att utökas med tiden. Clas gjorde själv i ordning paket på kvällen och lämnade till 

posten på morgonen. Clas visste inte då att hans paket så småningom skulle göra 

posten i Insjön till ett av de största inlämningsställena i landet. (Jubileumsbildspel 

1918-1998) År 1921 sålde Clas Ohlson cykelverkstaden för att kunna koncentrera 

sig på postorderverksamheten. (Björklöf, 1987) Bolaget bedrevs nu i Clas 

Ohlsons egna hem på en yta motsvarande 10 kvadratmeter. Samtidigt anställdes 

två personer för att hjälpa Clas Ohlson med firman. (Jubileumsbildspel 1918-

1998)  

 

Katalogen, som blev en av de bidragande faktorerna till företagets framgång, 

(Jubileumsbildspel 1918-1998) var grundpelaren i postorderverksamheten. 

Katalogen är idag 390 sidor lång exklusive bilagorna mobil, båt och data. 

Dessutom kompletterades katalogen och den därmed sammanhängande 

postorderverksamheten tidigt med en butik i Insjön. (Inbjudan till förvärv av 

aktier i Clas Ohlson, 1999) Postorderkatalogen, som var den främsta 

marknadsföringskanalen, kom med tiden att växa mer och mer, samtidigt som 

man sökte bibehålla ”den gamla andan”. Texten var ödmjukt skriven och av 

deskriptiv karaktär, riktad till den teknikintresserade. (Jubileumsbildspel 1918-

1998) Katalogen är fortfarande kärnan i marknadsföringen. (Skarner, 2006)  

 
I takt med postorderkatalogen växte även den egna verkstaden. De närmaste 

decennierna karakteriserades av en kontinuerlig tillväxt, diverse utbyggnader och 

flyttar. (Jubileumsbildspel 1918-1998)  

 

Samtidigt som andra världskriget härjade ute i Europa, blev varorna knappa även i 

Sverige. (Jubileumsbildspel 1918-1998) Företaget kunde trots de kärva tiderna 

uppvisa vinst, mycket tack vare Clas uppfinningsrikedom. Ett exempel på detta är 

de gamla motorerna från kraftverken i Sveriges som köptes upp billigt när verken 

bytte från likström till växelström. Dessa motorer monterades isär och såldes 
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antingen som enskilda beståndsdelar eller inbyggda i en annan vara. ( 

Jubileumsbildspel 1918-1998) 

 
Under 1960-talet började Clas Ohlson via postorder sälja produkter även till 

norska kunder. Detta kom att bli inledningen till det senaste decenniets norska 

butiksetableringar. (Årsredovisning 1999/00) På 1970-talet standardiserades även 

katalogen till det utseende som den har idag. (Björklöf, 1987)  

 

Eftersom det fram till 1989 endast fanns en Clas Ohlson butik, som dessutom låg i 

Insjön, var postorder fram till 1980 bolagets huvudsakliga verksamhet. 

(Årsredovisning, 1999/00) Clas Ohlson avled 1979. Trots att sonen Thore redan 

övertagit VD posten, var det ändå Clas som var chef till dess han avled. (Wallén, 

2006) Thore kom att behålla sin post fram till 1983, (Jubileumsbildspel 1918-

1998) då Håkan Thylén blev företagets nya VD. (Wallén, 2006) Vid Thores 

avgång hade familjen Ohlson styrt företaget i 55 år.  

 
Under den kommande perioden kom företaget att gå från att ha varit ett 

postorderföretag till att bli ett handelsföretag. (Bortas, 2006) Målet för 

expansionen var att utveckla nya försäljningskanaler varje år genom postorder och 

butiksetablering i Sverige och utomlands. (Jubileumsbildspel 1918-1998) Nästa 

steg i detta led blev en butik i Norge. Butiken i Oslo kompletterades dessutom 

med en avdelning för postorder. (Storerkers, 1991) 

 

Det fanns en viss oro bland personalen att Insjöbutiken eventuellt skulle komma 

att bli utkonkurrerad av andra butiker, framför allt i storstäderna. (Wallén, 2006) 

Paralleller drogs exempelvis till postorderföretaget Åhlén och Holm.1 Clas Ohlson 

var släkt med familjerna Åhlén och Holm vars företag kom att bli dagens Åhléns. 

(Wallén, 2006) Allt fler Clas Ohlson-butiker etablerades, den första i Stockholm 

etablerades 1989 (Rahm 2006) men Insjö-butiken påverkades inte nämnvärt, det 

var fortfarande stor tillströmning under somrarna och oron för en potentiell flytt 

från Insjön har numera lagt sig (i och med nybyggandet av lagret). (Skarner, 

2006) 

 

                                                 
1 Åhlén och Holm startade som portorderföretag i Insjön 1899, detta är idag företaget Åhléns och 
har ingen verksamhet kvar på ursprungsorten.  
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Mellan åren 1992 och 1999 ökade antalet butiker från tre till fjorton och 

butiksexpansionen i Norge (som påbörjades 1991) fortsatte. Försäljningen i butik 

ökade under perioden 1995 till 1999 från ca 385 till 900 miljoner kronor. 

(Årsredovisning, 1999/00) 

Många anställda tror att det finns en mättnad av marknaden, medan ledningen 

förklarar att man kan expandera på andra, nya sätt, exempelvis öppna mindre 

butiker där det inte finns utrymme för fullsortimentsbutiker, samt att etableringen 

utomlands egentligen inte har någon gräns. (Wallén, 2006) 

 
Styrelsen fattade den 27 augusti 1999 ett beslut om ägarspridning av aktierna i 

företaget. Denna bestod av två komponenter, dels en riktad nyemission, dels en 

utförsäljning av befintliga aktier. Nyemissionen tillförde företaget 106 Mkr, varav 

8 användes för att finansiera ägarspridningen. De resterande 98 Mkr planerades 

”huvudsakligen användas för att finansiera den planerade expansionen samt den 

pågående utbyggnaden av centrallagret”. (Inbjudan till förvärv av aktier i Clas 

Ohlson, 1999) 

 
Clas Ohlson är ett traditionellt familjeföretag som ägts av ett fåtal personer sedan 

starten 1918. När styrelsen fattade beslut om förändringen i ägarstrukturen fanns 

det många faktorer som talade för att börsintroduktionen skulle bli lyckad, 

(Inbjudan till förvärv av aktier i Clas Ohlson, 1999) exempelvis har företaget haft 

”en hygglig track-record – 81 års vinstgivande verksamhet”, vilket säkert ingav en 

känsla av säkerhet. (Ollevik, 1999) Andra positiva effekter som lockade var större 

representation i press och media och, som följd av det, en förstärkning av 

varumärket. Möjligheten för företagets cirka 600 anställda att bli delägare 

väntades också gagna företaget på sikt. Till skillnad från de nyssnämnda ganska 

generella följderna av en börsintroducering hade Clas Ohlson även ett speciellt 

skäl, nämligen att en ”marknadsnotering underlättar framtida 

generationsskiften”( Inbjudan till förvärv av aktier i Clas Ohlson, 1999). Detta 

var en viktig aspekt för familjeföretaget som vid denna tidpunkt var på väg in i 

fjärde generationens ägande. (Inbjudan till förvärv av aktier i Clas Ohlson, 1999) 

 

Handeln med Clas Ohlson-aktien började på O-listan vid OM Stockholmsbörsen 

den 5 oktober 1999. Aktiens toppnotering var 21 mars 2000 då den stod i 405 kr. 

(Årsredovisning, 1999/00) 

 25



4.1.2 Börsbolag 

Clas Ohlson introducerades på Stockholmbörsen i oktober 1999. (Årsredovisning 

1999/00) Företaget tillhör ett av de vinnande bolagen som på senare tid genomgått 

en börsintroduktion. (Blecher 2003, Vilenius 2003) Från företagets sida vill man 

helst inte kommentera aktiekursen men kan konstatera att den stigit en hel del. 

(Wallén 2006) Anledningen till detta menar de främst har att göra med att de 

presenterat bra vinster. (Skarner 2006) Från företagets sida följer man kursen 

dagligen, (Skarner 2006, Wallén 2006) även om det blev mer i början (Wallén 

2006). Uppfattningen är främst att det är intressant och bra eftersom de betygssätt 

varje dag i och med nivån på aktiekursen. (Skarner, 2006) 

 

Strategin inom företaget är relativt oförändrat sen innan introduktionen, dock har 

takten och tempot ökat. (Wallén, 2006) Börsintroduktionen har fungerat som en 

katalysator för expansionen av nya butiker. (Skarner, 2006) Målen har blivit 

tydligare, exempelvis har företaget ett uttalat tillxätmål på 15%, och det ser inte 

bra ut om man inte klarar av att hålla sina mål. (Wallén, 2006) I det stora hela 

påverkas inte det dagliga arbetet i företaget av att ägarstrukturen förändrats från 

familjeägt till börsbolag. (Bortas, 2006) På ekonomiavdelningen har dock vissa 

förändringar skett. Företaget har blivit mer publikt och fler och fler intresserar sig 

för företaget, det kan vara allt från fler telefonsamtal som berör finansiella frågor 

till organisationer som vill att de kommer dit och föreläser. Rapporteringen har 

blivit mer omfattande med delårsrapporter och mer arbete med att ta fram 

årsredovisningen. Tempot på att ta fram rapporter och att presentera information 

har höjts markant. Som exempel nämns att dagen innan en rapport ska släppas är 

förväntningarna stora, för att sedan snabbt lägga sig när den väl presenterats. 

(Skarner, 2006) 

 

Börsintroduktionen har inneburit mycket ”gratis” marknadsföring för företaget 

och stor uppmärksamhet som har ett högt reklamvärde. Ur ägarperspektiv har det 

varit bra eftersom de har möjlighet att få en proffsig styrelse som kan fatta bättre 

och mer underbyggda beslut. Tex finns representanter i styrelsen som är 

verksamma inom IKEA och H&M. (Skarner, 2006) Nu när företaget har krav från 

börsen och analytiker följer bolaget och utvecklingen för aktien finns en risk för 

kortsiktiga och finansiellt inriktade beslut. (Bortas, 2006) Skarner (2006) anser 
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dock att detta inte påverkar styrelsen utan att långsiktiga och hållbara beslut ändå 

fattas. Han menar att ledningen inte tänker på kurspåverkan vid beslutsfattande, 

utan tänker mer på de långsiktiga målen. Besluten är bra om de exempelvis ökar 

tillväxten och lönsamheten. Kundfrågor är viktiga för företaget, om man fokuserar 

på dem så kommer mycket av sig själv sedan. (Skarner, 2006) Att chefer har 

aktier tror Wallén (2006) inte påverkar nämnvärt och han lägger ingen värdering i 

frågan om innehav av aktier i samband med beslutsfattande. Ledningen har alltid i 

uppdrag att sköta företaget så bra man kan, och det tycker han funderar bra inom 

Clas Ohlson.  

 

Börsintroduktionen innebar att företaget blev mer publikt och öppet utåt, 

samtidigt som det blev lite mer slutet inåt i och med att man exempelvis inte kan 

lämna ifrån sig vilken information som helst vid olika tidpukter. Det har i och 

med introduktionen blivit större krav på den ekonomiska rapporteringen anser 

Wallén (2006), samtidigt som verksamheten inte har påverkats så mycket. 

(Wallén, 2006) Pressmeddelanden har exempelvis blivit allt mer frekventa och 

utgör ett viktigt verktyg i framförallt arbetet inom det finansiella området. 

(Skarner, 2006) Från företagets håll noternas att det står mer i tidningarna om 

företaget och att trycket utifrån är större nu än innan. (Wallén, 2006) 

Behandlingen i media har varit ganska bra tycker Wallén (2006), de ha fått positiv 

press och det som visas ger en rättvisande bild. En märkbar skillnad är att det har 

blivit mycket mer press i och med börsintroduktionen. ”Det är dock en vanesak 

med att vara så pass iakttagen” (Wallén, 2006), han anser att det i grunden är 

positivt. Wallén (2006) ser en möjlighet/risk att det påverkar verksamheten, men 

att det är svårt att mäta en sådan effekt. Han känner dock att det inte påverkar 

beslutsfattandet i så stor omfattning, i alla fall inte i de strategiska frågorna. 

Wallén (2006) anser att det är mer fokus på vissa frågor under vissa perioder. I 

och med börsintroduktionen så har fler ögon riktats mot företaget. Exempelvis är 

sjukfrånvaro ett mått som på senare tid intresserat omvärlden. ”Så man kan säga 

att omvärlden påverkar vad det är som är viktigt att ta fram och arbeta med i viss 

utsträckning.” (Wallén, 2006) Omvärldsfaktorer som nämns som påverkande 

faktorer är: lagstiftning, politik och världsekonomin. Sammanfattningsvis säger 

Wallén (2006) att allt blir mer i fokus när man är börsnoterad, inte minst 

årsredovisningen. (Wallén, 2006) 
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 En nackdel med börsintroduktionen är sättet på vilket information kan spridas i 

företaget. Informationen har blivit lyft högre upp i organisationen och inte lika 

detaljrikt och inte till lika många. Detta är på grund av insider-regler. Fördelar 

med börsintroduktionen är att det satt krav på att göra företaget med strukturerat 

med organisation, ledning och utformning av strategi. Detta behövs eftersom 

företaget blivit allt mer komplext, då behövs mer information och planering. 

Frågan är om detta är helt och hållet börsintroduktionens ”förtjänst” men den 

kanske har skyndat på takten. (Bortas, 2006)  

 

4.2 Ekonomistyrning 

Utifrån Samuelsons modell (2002) beskriver författarna nedan styrningen i 

fallföretaget Clas Ohlson AB. 

 

4.2.1 Vision och strategi 

Affärsidé är att sälja gör det själv- artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker 

och via Internet och postorder. Genom att fokusera affärspunkters huvudpunkter 

pris, kvalitet och service och dessutom utvecklas företaget för varje år inom dessa 

områden når företaget det viktiga målet, ökat förtroende hos kunderna. Målet är 

att priset ska ligga minst 10 % lägre än fackhandeln. Kvaliteten anpassas till 

kundernas behov. Clas Ohlsson håller hög servicenivå och bra kundservice. Clas 

Ohlssons målsättning är en tillväxttakt på 15 %. Detta ska uppnås genom 

nyetablering av nya butiker och en ökad försäljning i befintliga butiker. För 

verksamhetsåret 2005/06 är målsättningen 6-10 nya butiker, målet kommer och 

öka till 12-15 nya butiker 2006/07. Under 2004 ökade omsättningen med 12 %, 

10 nya Clas Ohlsson butiker öppnade även i Norden. När det gäller lönsamheten i 

Clas Ohlsson vill man från företagets sida även ligga på 12 % över 

konjunkturcykeln. Den här perioden har varit väldigt lönsamt så företaget har 

överstigit målsättningen med 2,4 %. En annan målsättning är även att förstärka 

varumärket Clas Ohlsson, för att göra det arbetar Clas Ohlsson för att utvecklas 

inom sortiment, logistik och försäljningskanaler. (Årsredovisning 2004/05) 
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För att bredda sortimentet satsar man på att förnya 10-15 % av sortimentet varje 

år, det gör man genom att nya produktområden införs samt genom 

kompletteringar och ersättningar av existerande områden. Identiska sortiment ska 

finnas i alla affärer samt Internet och postorder. År 2005 ökade 

produktsortimentet med 16000 produkter vilket innebär en ökning på 13 %.  

 

4.2.2 Ledarstil och kultur 

Den starke grundaren lever kvar inom företaget och utgör en viktig del av 

företagets kultur, den så kallade Clas Ohlson-andan. (Wallén, 2006) Många 

hävdar också att mannen Clas Ohlson personifierade just denna anda. (Bortas, 

2006)  

 

Kulturen påverkar och har en mycket stark position i Clas Ohlson. (Bortas, 2006) 

Det hade säkert blivit annorlunda om huvudkontoret hade flyttat till Stockholm. 

(Skarner, 2006) Då hade man exempelvis blivit tvungna att rekrytera fler personer 

som inte har den starka anknytningen till bygden som man har inom företaget 

idag. Företaget som helhet har i stor utsträckning en gemensam kultur och en 

gemensam värdegrund. (Bortas, 2006) De anställda upplevs också ha samma 

värderingar och samma goda anda som innan börsintroduktionen vad gäller 

exempelvis service och pålitlighet med mera. (Skarner, 2006) 

 

Vikten av företagets historia och geografiska placering belyses genom följande 

citat: ”Själen är en del av varumärket, och själen ligger i Insjön” (Skarner, 2006) 

Varumärket Clas Ohlson är idag mycket starkt, börsintroduktionen har 

tillsammans med det goda ryktet och produktsortimentet gjort att företaget fått 

ännu mer uppmärksamhet, inte minst i media. Aktien har blivit något av en 

folkaktie och gallerior i Norden, och framförallt i Sverige, tävlar om att få in Clas 

Ohlson på en bra position för att öka attraktionskraften. (Skarner, 2006)  

 

Avståndet till ägarna är längre nu än innan börsintroduktionen, förr fanns mer av 

en personlig närhet till ägarna. Inom företaget känner man dock inte av några 

förändrade krav på att tillgodose ägarnas behov på något annat sätt än man alltid 

gjort tidigare. (Bortas, 2006)  
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Tre viktiga hörnstenar som man inom företaget fortfarande arbetar mycket kring 

är: pris, kvalitet och service. (Skarner, 2006) Priset ska alltid vara lägre än 

fackhandelns priser. Kan man inte få positiva marginaler för ett lägre pris måste 

produkten överges. Inköparna har själva ansvar för storleken på marginalerna. 

Kvalitet mäts främst genom reklamationsstatistiken i procent. Detta förmedlas 

automatiskt till kundtjänstavdelningen i Insjön från alla butiker och sedan vidare 

till ansvarig inköpsavdelning. Service mäts sällan, men ibland används så kallat 

nöjdkundindex. Att upprätthålla god service är i stort sett helt delegerat till varje 

medarbetare och ligger på dennes ansvar i varje kundmöte. (Skarner, 2006) 

 

De använder sig av traditionella styrmedel och har inte ändrat sig så mycket över 

tiden, det anses som att det passar för den typen av enkel verksamhet som 

företaget bedriver. (Skarner, 2006) 

 

4.2.3 Organisationsstruktur och kompetens 

Funktionerna inköp, marknadsföring, ekonomi, administration, kundtjänst och 

koncernledning finns på huvudkontoret i Insjön. Centrallagret är placerat där, alla 

varor levereras dit för att distribueras vidare till butiker och kunder inom 

postorder och Internet. (Årsredovisning 2004/05) 

 

För att lämna ett förslag om en budget till styrelsen är det först upp till alla ute i 

organisationen med kostnadsställe att göra en budget, den lämnas in och 

sammanställs på huvudkontoret sedan följer analys och dialog som följs av att den 

slutgiltiga budgeten lämnas upp till styrelsen där den klubbas igenom. (Wallén, 

2006) Företaget är uppdelat i ca 60 kostnadsställen som var och en har ansvar för 

sin budget. Rapporter tillhuvudkontoret sker varje månad. (Skarner, 2006) Vid 

avvikelser konstateras från huvudkontoret om det varit bra eller dåligt för att 

sedan försöka hitta orsakerna till detta genom att föra en dialog med ansvarig. 

(Wallén, 2006) De jobbar i princip på samma sätt med budgeten som de gjorde 

innan börsintroduktionen, de har tillfört några nya mål och de har blivit lite mer 

formella i själva utförandet, annars är det väldigt likt sen tidigare. En skillnad är 

dock att de måste arbeta snabbare nu än förr, det är mer vanligt att man har en 

dead-line som man måste hålla, så tempot har skruvats upp inom företagets 
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ekonomifunktion, exempelvis när det gäller att presentera kvartalsrapporter. 

(Wallén, 2006) 

 

Inom företaget har det alltid funnits en tävlingsanda mellan avdelningarna, detta 

har medfört att de alltid varit öppna med finansiell information och rapporter 

internt. I och med börsintroduktionen så måste de även släppa den här sortens 

information till marknaden. Detta har som exempel lett till att försäljningen 

redovisas genom ett pressmeddelande varje månad. Fördelen med detta är att man 

kan kommunicera den internt också, nackdelen är att det kan leda till visst 

kortsiktigt tänkande på markanden. (Skarner, 2006) 

 

Formella grupper inom företaget är styrelsen och ledningsgruppen. (Wallén, 

2006) I ledningsgruppen sitter VD, vice VD, controller, personalchef, 

markandschef, etableringschef och inköpscheferna (5st). (Bortas, 2006) Sen finns 

det också en mängd informella möten som inom olika projekt, butikledngsmöten, 

miljögrupp, möten kring logistik och kampanjer. Då träffas de som är ansvariga 

för respektive område. (Wallén, 2006)  

 

Själva arbetet i ledningsgruppen har inte förändrats så mycket från innan det att 

företaget introducerades på börsen. De har i princip samma struktur och man 

tänker inte så mycket på hur markanden kommer att reagera på olika beslut. Vice 

VD ser dock en risk med att besluten ibland tenderar att bli mer kortsiktiga än förr 

och att det finns ett tryck på företaget att skynda lite fortare. Han poängterar 

emellertid långsiktigheten som något viktigt, vilket motverkar denna kraft. 

”Markandens reaktion får inte ta överhand” menar han. (Wallén, 2006) 

 

Programmet som används för konsolidering av koncernen är Excel och 

ekonomisystemet är Raindance, detta är samma system som användes innan 

börsintroduktionen. Skarner (2006) anser att dessa program räcker och ger 

tillräckligt tillförlitliga siffror och nyckeltal eftersom verksamheten är så pass 

enkel. Försäljningen är lätt att läsa av och mäta och kostnaderna är också relativt 

givna, menar han. Det enda som kan vara aningen problematiskt är 

lagervärderingen. (Skarner, 2006) 

 

 31



I Clas Ohlsson satsar man på kompetens, varje verksamhetsår läggs en 

utbildningsplan för hela företaget. Det ger medarbetare möjlighet att utvecklas 

inom sitt specialområde och andras. Utbildningar inom säljande butik, 

arbetsmiljö, brandsskydd, hälsa och friskvård har införts. De flesta utbildningarna 

inträffar i Insjön men medarbetare kan även närvara på en 

videokonferensanläggning. (Årsredovisning 2004/05) 

 

4.2.4 Belöningssystem 

Medarbetarna i Clas Ohlsson har en del av lönen i form av en resultatbaserad lön. 

Medarbetarna i butikerna och centrallagret får den rörliga delen månadsvis, den 

baseras på försäljning i relation till antal arbetade timmar. Medan tjänsteännen har 

ett bonussystem som baserad på koncernens resultat, den betalas två gånger om 

året. Ledande befattningshavare använder sig av en annan form som utbetalas som 

ett tantiem, det baseras på koncernens resultat och betalas en gång om året. Clas 

Ohlsons incitamentsprogram utbetalas som lön och ingen anställd har någon form 

av aktiekurs relaterad ersättning. (Årsredovisning 2004/05) Den här formen av 

resultatbaserad lön fanns även innan börsintroduktionen. (Wallén, 2006) 

 

4.2.5 Formell styrning 

Kontroll och uppföljning av butikernas resultat sker till stor del genom 

budgetarbetet. Varje butik får vissa ramar och utarbetar sedan sin egen budget i 

samarbete med huvudkontoret. (Skarner, 2006) Huvudkontoret utarbetar olika 

teman för varje år som kan exempelvis inrikta sig lite mer på att öka snittköpet för 

varje kund. Detta tillsammans med de historiska resultaten och internt 

framarbetade prognoser ligger till grund för den blivande budgeten. (Skarner, 

2006) Det finns en uppfattning inom företaget att butikerna ofta når sin budget. 

Budgetavvikelser följs upp på olika sätt beroende av vilka avvikelserna är. En 

överdriven marknadsföringsbudget anses mer allvarligt än en lägre försäljning 

eftersom det förra lättare påverkas direkt av butikschefen. Det förekommer inga 

allvarliga straff vid budgetavvikelser utan ligger mer som underlag till diskussion 

och dialog. (Skarner, 2006) Ingen belöning eller bestraffning i monetära termer är 

knutna till budgeten och budgetutfallet. (Wallén, 2006) 
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Att ta fram de interna rapporterna är inte så krävande vad gäller arbetsinsats, 

företaget har bra system som automatiskt skapar respektive rapport. (Bortas, 

2006) De högsta cheferna tar först del av informationen, som insiders, och sedan 

blir rapporterna offentliga till de olika avdelningarna samtidigt som de finns 

tillgängliga för marknaden.(Wallén, 2006) 

 

I stort sett använder de sig av samma mått nu som innan börsintroduktionen. 

(Wallén, 2006) Internt märks ingen stor skillnad i rapporterna förutom att de är 

mer omfattande nu i och med att det finns fler butiker. Den största förändringen 

har skett i den externa rapporteringen i och med att man numer måste 

sammanställa flera delårsrapporter samt producera en årsredovisning. Innan 97/98 

gjordes bara ett helårsbokslut som skickades in till PRV. (Skarner, 2006) 

 

Mått som de fokuserar på är måt som främst berör försäljning, marginaler och 

omsättningshastighet. (Skarner, 2006) Lönsamhet är en viktig parameter men det 

fokuseras inte så mycket på lönsamhet eftersom företaget historiskt visat mycket 

god lönsamhet. (Wallén, 2006) Det de främst gör med lönsamhetsmåttet för att 

kunna styra verksamheten är att de bryter ner det på sortiments- och 

produktnivåer för att kunna jämföra och se avvikelser historiskt. (Wallén, 2006) 

Från ledningens sida känner man ingen större press på att prestera fina 

lönsamhetsmått eftersom man redan gör det. (Wallén, 2006) Vad som däremot 

lyfts fram som en viktig parameter och som det finns tydligt kommunicerade mål 

kring är tillväxt. (Skarner, 2006 och Wallén, 2006) Börsintroduktionen har gett 

tillväxten av nya butiker en extra skjuts framåt och med största sannolikhet hade 

expansionen inte haft lika snabb takt om företaget inte varit noterat på börsen. 

Tillväxten har gett företaget en ökad uppmärksamhet från marknaden. (Skarner, 

2006) 

 

Vid nyetablering av en ny butik är det en etableringsgrupp som styr processen och 

ger uppdrag till en projektgrupp som genomför själva uppbyggnaden. Det finns 

alltid en grundtanke när det gäller uppbyggnad av nya butiker, men något som 

styr mycket är hur själva lokalen ser ut. Butikens förbrukning läggs up utifrån 

vilken omsättning den kan tänkas ha och detta tas fram genom jämförelser med 

andra likvärdiga butiker och så skapas riktvärden om vad som kan vara lämpligt 
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för den nya butiken. (Wallén, 2006) Det är främst tre saker som är viktigt när en 

ny butik ska designas:  

 Att butiken är snygg (kundvänlighet är det viktigaste kriteriet) 

 Att butiken är rationell (ur logistisk synvinkel) 

 Att den inte binder för mycket lager i butiken 

Dessa tre punkter är något motsägelsefulla, det kan exempelvis vara optimalt att 

bara ha ett fåtal varor i hyllorna ur kapitalbindningssynpunkt, men detta ser inte 

bra ut och butiken blir inte kundvänlig. (Wallén, 2006). Wallén (2006) menar 

vidare att den tredje punkten eventuellt har ökat lite i betydelse mot hur viktig den 

var tidigare. För centrallagret är det nästan uteslutande kapitalbindningen som 

styr, att man inte håller för stora lager. (Wallén, 2006) Både på centrallagret och i 

butikerna är produkterna uppdelade i A-, B-, och C-nivå. A-produkterna är de 20 

% som de tjänar bäst på i kronor mätt, C är de 20 % man tjänar sämst på och B är 

de mitt emellan. (Skarner, 2006) Lagren är uppbyggda efter den filosofin att A-

produkterna har större säkerhetsmarginal eftersom det är som mest kostsamt om 

dessa varor skulle vara slut.  
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5 Analys och slutsatser 
 

5.1 Analys del 1 

Detta analyskapitel är uppdelat i två delar. Det första avsnittet behandlar 

Samuelsons styrbegrepp (2002) för ekonomistyrning applicerat på företaget Clas 

Ohlson. Detta sker utifrån förändringen från familjeföretag till börsbolag. I det 

andra diskuteras om och hur den nya ägarbilden har påverkat företaget i 

allmänhet och dess ekonomistyrning i synnerhet. Slutligen genomförs en 

sammanfattande analys av huruvida eventuella förändringar beror på 

börsintroduktionen och vad detta i sin tur innebär. 

 

5.1.1 Vision och strategi 

Företagets affärsidé om prisvärda produkter med bra kvalitet grundlades redan av 

entreprenören Clas Ohlson vid företagets start. Dessa grundpelare tillsammans 

med god service är något som än idag är centralt inom företaget. Visionen och 

strategin är därför i stor del opåverkad av börsintroduktionen. I takt med att 

företaget har vuxit har dock inriktningen för företaget modifierats vilket syns på 

sortimentssidan. Utbudet av produkter ökar, sortimentet breddas och förändras 

allt utifrån markandens behov. Huruvida detta isolerat beror på förändringen av 

ägarstrukturen av företaget är svårt att avgöra. Att vara ett företag noterat på en 

fondbörs i stället för att vara helt familjeägt borde innebära ett ökat intresse på 

snabbare förändringar för att matcha marknadens efterfrågan. Detta kan noteras 

genom att företaget på senare tid successivt har skruvat upp målen för att förnya 

sortimentet. Detta gäller också den ökade takten och de ökade målen av nya 

butiker.  

 

5.1.2 Ledarstil och kultur 

Företagets historia med grundaren Clas Ohlson och den s.k. Clas Ohlson-andan 

har alltid varit mycket stark inom företaget. Kulturen är därmed robust och 

gemensam för de allra flesta som är verksamma i företaget. Historien och 

kulturen har bidragit till att mycket inom Clas Ohlson är som det alltid har varit. 
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En börsintroduktion skulle kunna omkullkasta en sådan stark tradition. Resultatet 

av att ägarstrukturen får ett helt nytt utseende kan innebära stora omställningar 

för företaget och dess anställda, som i förlängningen är de som personifierar en 

företagskultur. Om de anställda upplever försämringar eller förbättringar kan 

detta komma att ge ett direkt genomslag på företagskulturen. I Clas Ohlsons fall 

beskrivs och upplevs företagskulturen så pass stark att en yttre påverkan som i 

det här fallet med en förändrad ägarbild inte tycks ha påverkat företaget i särskilt 

stor utsträckning. Utifrån det insamlade materialet i denna studie finns dock en 

risk för företaget att kulturen urvattnas i och med en snabb expansion med fler 

butiker och fler nyanställningar. Denna risk är också påtaglig i de ökade 

avstånden som uppstår. Dessa består av ökade avstånd mellan butiker och 

huvudkontor och det ökade avståndet till historien och grundandet. Men det 

största avståndet som uppstår i och med en börsintroduktion är den mellan de 

anställda och ägarna, där det tidigare i och med att företaget ägts av samma släkt 

sedan starten funnits mer av en personlig närhet till ägarna.      

 

5.1.3 Organisationsstruktur och kompetens 

Företaget expanderar men organisationsstrukturen behålls i stor utsträckning i sin 

ursprungliga form. De formella grupperna för beslutsfattande har samma 

komponering som innan börsintroduktionen. Den yttre strukturen är med andra 

ord i stort sett oförändrad. Inom företaget uppfattas det som att besluten dock 

tenderar att bli mer kortsiktiga än förr och att det finns ett tryck på företaget att 

skruva upp tempot. Med största sannolikhet är det börsintroduktionen som ligger 

till grund för detta beteende i beslutsprocesserna. De formella kraven på ett 

börsbolag har för Clas Ohlson inneburit ett högre tempo för deras 

ekonomiavdelning att släppa finansiell information till marknaden. Den ökade 

tillgången på finansiell information ger marknaden möjlighet att mer kortsiktigt 

bedöma utfallet och på så vis sätta press om krav på kortsiktiga resultat från 

företaget. Detta har noterats och försöks beaktas av ledande befattningshavare 

inom företaget. 

 

Vad gäller kompetensen har börsintroduktionen i sig inte inneburit någon 

förändring för själva verksamheten. Det den dock har medfört är kravet på en 
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förändring av kompetensen bland ledande befattningshavare och personer 

anställda inom ekonomienheten. De förändringar av kompetensen som krävs hos 

dessa personer är kännedom om de regler som gäller för börsintroducerade 

företag. Börsintroduktionen ger också företaget en ökad kompetensnivå i och 

med att företaget exempelvis kan rekrytera erfarna och kompetenta 

styrelseledamöter. Denna kompetens hade med största sannolikhet uteblivit om 

inte Clas Ohlson introducerats på börsen. Den ökade kompetensen inom dessa 

funktioner borde leda till en mer komptent styrning av företaget och därmed 

bättre resultat. Vad detta ger för effekt på marknaden är oklart, eftersom denna 

med dess många analytiker i spetsen kanske kunde ha förutsatt detta resultat med 

vetskap om den förändrade styrelsen.     

 

5.1.4 Belöningssystem 

I Clas Ohlson tillämpas ett resultatbaserat belöningssystem. Detta system fanns 

även innan börsintroduktionen, ingen förändring har därför skett. Huruvida detta 

är det bästa sättet att belöna sina medarbetare enbart utifrån det finansiella 

resultatet kan ifrågasättas. Risken finns då att de anställda sätter det ekonomiska 

resultatet först. Detta kan snedvrida inställningen för prioriteringar i det dagliga 

arbetet. Utifrån företagsledningen kanske det skulle vara bra att fundera på vilka 

signaler detta ger till de anställda, nämligen det att prioritera finansiella resultat.  

 

Noterbart är att i och med att Clas Ohlson introducerades på börsen så infördes 

ingen aktiekursrelaterad ersättning till någon av de anställda, inte ens bland 

ledningen. Detta kan anses ha både för- och nackdelar. Fördelen är att de på 

ledande positioner frikopplas i viss mening från hur aktiekursen utvecklas och 

kan i sitt arbete agera mer långsiktigt och självständigt. Nackdelen kan man finna 

i det klassiska principal-agent problemet, nämligen att ledningen inte alltid 

agerar i ägarnas (i detta fall aktieägarnas) intressen. 

 

5.1.5 Formell styrning 

Clas Ohlsons styrmedel utifrån ekonomiska rapporter är relativt enkel och 

lättöverskådligt för ledande befattningshavare och de anställda. Kalkylerna och 

måtten tas fram automatiskt i ekonomisystemet och beskriver enkla produkter. 

 37



Budgeten är något som nämns som ett viktigt styrmedel. Huruvida det utgör 

något reellt styrmedel är svårt att mäta. Hur skulle exempelvis 

ekonomistyrningen se ut utan en budget? Detta resonemang baseras på att inga 

direkta straff eller belöningar är knutna till budgeten. Budgetarbetet kan i vissa 

företag tendera att bli mer av en ritual än något med en verklig inverkan på 

styrningen och dess verksamhet.  

 

Betydelsen av lönsamhetsberäkningar och bedömningar inom företaget kan 

verka aningen tvetydig. Å ena sidan anser de sig inte mäta lönsamheten i så stor 

utsträckning eftersom de redan visar så goda resultat, å andra sidan läggs stor 

fokus på marginaler på de enskilda produkterna. I realiteten så leder goda 

marginaler till god lönsamhet, vilket innebär att man inom Clas Ohlson har 

skalat ner lönsamhetsmåtten och fokuserar på en lägre sortiments- och 

produktnivå. Med facit i hand ter sig detta som ett vinnande koncept.  

 

Vad man inom företaget framhäver som viktigt och som prioriterat område, till 

skillnad från lönsamhetsanalyser, är fokus på tillväxt. Introduktionen på börsen 

har också ökat på denna ”jakt” på tillväxt. Varför tillväxten och inte, exempelvis, 

lönsamheten framhävs kan diskuteras. Vem är det som beslutar om vad som är 

viktigt att sätta i främsta rummet? Är det företagsledningen? De anställda? 

Samhället? Ägarna? Den finansiella marknaden? Det är företagsledningen som i 

detta fall väljer vad de vill kommunicera till omvärlden och uppenbarligen anses 

tillväxt som spännande och visionärt. Kanske är det så att man genom fokus på 

den snabba expansionen vill framställa det gamla traditionsbundna företaget med 

enkla produkter som nytänkande och föränderligt företag för omvärlden och 

framtida investerare? 
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5.2 Analys del 2 

När ett företag genomgår en stor förändring påverkas hela företaget mer eller 

mindre. I studien är denna stora förändring en ny ägarbild i form av att ett 

familjeföretag som introduceras på börsen. Omställningar inom ett område 

påverkar lätt ett annat. I vår analys av ekonomistyrningen är det därför fruktbart 

att närmare granska några olika områden inom vilka börsintroduktionen i större 

utsträckning påverkar företaget och dess ekonomistyrning. 

 

5.2.1 Det dagliga arbetet 

För de anställda i gemen har en börsintroduktion inte påverkat det dagliga arbetet 

på lagret eller på butiksgolvet. Detta är den uppfattningen som förmedlas från 

företaget. Vad detta beror på bedöms ha flera orsaker. För det första har Clas 

Ohlson en stark företagskultur och den s.k. Clas-Ohlson-andan står sig robust 

mot förändringar. Denna anda kommuniceras ut i företaget och ses som ett 

viktigt rättesnöre för alla anställda. En annan aspekt kan vara den verksamhet 

som företaget bedriver, som beskrivs som enkel och lättgreppbar. Produkterna 

och dess användningsområden är relativt traditionella. Företaget är ett stabilt 

handelsföretag och torde därför inte haka på den senaste ”hypen” som gäller just 

för stunden.     

 

5.2.2 Tillväxt 

Tillväxt är ett av de viktigaste målen för detta traditionella handelsföretag. 

Endast genom att studera årsredovisningen kan det noteras att företaget på senare 

tid har haft en explosionsartad expansion vad gäller nya butiker. Huruvida detta 

beror på börsintroduktionen beror på. Expansionen hade startat och var väl 

igångsatt redan innan företaget introducerades på börsen. Det ökade trycket från 

markanden som detta innebar fungerade dock som en katalysator för 

tillväxtmålen. Detta anses från företagets sida ha en pådrivande effekt på 

expansionen. Utvidgningen hade troligtvis fortgått men inte varit lika snabb utan 

börsens stimulering.  
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Frågan är om företaget bitit sig själv i svansen genom att successivt höja 

tillväxtmålen för att tillfredsställa marknaden. Om kommunikationen om ökad 

tillväxt och utbyggnad initialt kommit från företagets ledning, har detta inneburit 

att företaget efter hand påtvingats till att öka tempot på expansionen i allt större 

omfattning för att inte framstå som misslyckad. Företagets syn på tillväxt avgör 

om detta är negativt eller till gagn för företaget. Som moget företag med god 

soliditet har företaget i dagsläget råd med denna kraftiga expansion. Idag verkar 

inga högljudda protester komma som talar emot expansionen från såväl 

aktieägare, företagsledning som från de anställda. Frågan är om denna expansion 

kan vara för evigt?   

 

Denna kraftiga expansion kan komma att leda till viss mättnad av efterfrågan på 

markanden. Risken är att mättnaden inträffar samtidigt som företaget strävar 

efter ett högt uppsatt tillväxtmål. Detta kan få aktieägarna att dra öronen åt sig 

och börskursen att sjunka som en sten. Utmaningen för företaget är att hela tiden 

söka sig till nya marknader, vilket också sker.  

 

5.2.3 Beslutsfattande 

Strukturen för beslutsfattandet i Clas Ohlson har inte förändrats nämnvärt efter 

börsintroduktionen. Den förändring som märkts är ett ökat intresse från 

omvärlden för de beslut som tas och de ledande befattningshavarna är mer 

iakttagna i sitt arbete. Från företagets sida finns ett stort intresse att följa 

börskursen, även om detta intresse var större strax efter börsintroduktionen. 

Uppfattningen är att börskursen inte påverkar företagsledningen i dess 

beslutsfattande, särskilt inte när det gäller strategiska frågor. En faktor som talar 

för detta är att företaget inte har något belöningssystem för någon anställd som är 

knuten till börsutvecklingen.  Något som talar emot detta är att påståendet om att 

börskursen inte påverkar besluten är att det fortfarande inte har testats i skarpt 

läge. Alltsedan börsintroduktionen har aktien haft en positiv utveckling. Om 

kursen hade dalat hade troligtvis ett helt annat tonläge rått från aktiemarknadens 

aktörer och andra krav ställts mer explicit på företagsledningen. Hur 

företagsledningen agerat då är oklart. Till sist är det ändå ägarna som har den 

avgörande makten över företaget och dess skötsel.  
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Förväntningarna på ett företag som går från familjeägt till börsägt är att fokus 

tenderar till att marknadsanpassas och bli allt mer kortsiktigt och finansiellt. 

Även om företaget som sådant i detta fall inte har förändrat själva verksamheten, 

så har börsintroduktionen inneburit att en större mängd finansiell information 

distribueras med en allt högre frekvens. Utifrån förväntningar från marknaden 

kan en ökad och allt mer frekvent finansiell information ge företaget en viss 

legitimitet. Frågan är då om detta är positivt eller negativt för företaget och 

huruvida detta leder till kortsiktigt tänkande eller inte, och om detta är bra eller 

dåligt. En viss finansiell inriktning måste man ha i alla vinstdrivande företag, för 

ett långsiktigt företagande kan det dock finnas en risk att enbart fokusera på 

kortsiktiga, finansiella, mål. Förväntningarna är således att denna risk borde vara 

större för börsföretag än för familjeföretag, då olika värden tenderar att 

förknippas med dessa olika företagsformer.  

 

5.2.4 Ekonomisk rapportering 

Informationsspridningen både inom företaget och till omvärlden har förändrats i 

och med att företaget introducerades på börsen. En följd av insiderlagar blir att 

ekonomisk information som kan vara börspåverkande inte får kommuniceras 

internt före det delges till marknaden. Rapportering med delårsrapporter och 

pressmeddelanden har ökat vilket har lett till en ökad öppenhet utåt, samtidigt 

ger börsreglerna att företaget blir mer slutet internt. Större krav på rapportering 

och en ökad insyn i företagets ekonomiska ställning leder till en ökad press på 

företaget att på ett tillfredsställande sätt kunna förse marknaden med adekvat 

information. Detta innebär att företaget måste ha förmågan att tillfredsställa 

markandens behov. Internt i företaget tillkommer ett merarbete med den 

finansiella informationen. Självklart är det tids - och kostnadskrävande, men det 

kan också vara till gagn för Clas Ohlson i och med att ekonomifunktionen måste 

ha en klar och tydlig struktur och att man ofta tar fram information om företagets 

ekonomiska ställning i olika avseenden.  

 

Risken med det ökade intresset och den allt snabbare rapporteringen är att 

företaget känner pressen att hela tiden leverera bra siffror och att gång efter 
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annan överträffa sig själva. Detta fungerar både som morot och som piska. 

Moroten består i en strävan att hela tiden förbättra sig, vilket ur en ägarsynpunkt 

är bra. Piskan utgörs av kravet på allt för snabba och kortsiktiga förbättringar för 

att inte få negativa reaktioner från aktiemarkanden.  

 

5.2.5 Omvärldsfaktorer 

Det finns en rad omvärldsfaktorer som påverkar företag, några av dessa faktorer 

förändras i och med att ett företag börsintroduceras.  

 

En tydlig förändring av en omvärldsfaktor som påverkat Clas Ohlson i och med 

introduktionen på börsen är de lagar och regler som gäller för börsbolag, som 

bolaget nu tvingas följa. Främst ger detta genomslag vad gäller behandlingen av 

den ekonomiska informationen och kommunikationen av denna. Lagen är 

mycket tydlig på den punkten för att undvika s.k. insiderbrott och skada 

aktiemarkanden. Clas Ohlson har följaktligen fått ändra sina rutiner i viss mening 

samt utöka kompetensen om vilka regler som gäller. Vad som framkommit är att 

detta inte inneburit några stora svårigheter för företaget. Omställningen till 

börsbolag har känts naturligt och accepterats inom företaget.  

 

En påtaglig effekt av börsintroduktionen är den ökade uppmärksamhet som 

företaget fått i media. Från företagets sida har man uppfattat denna som positiv 

och rättvis. Att få utökad plats i media ger givetvis företaget ”gratis 

marknadsföring”. Media har i grunden varit välvilligt inställd till företaget. 

Beskrivningen av Clas Ohlson och dess börsintroduktion har varit positiv. 

Orsakerna till detta borde vara företagets natur som traditionellt, omtyckt och 

försiktigt företag. Det faktum att börsintroduktionen varit lyckad är med största 

sannolikhet en starkt bidragande orsak till att företaget och denna folkaktie fått 

bra press. Kanske skulle tongången i media vara aningen beskare om dessa 

orsaker varit annorlunda. Frågan är hur reaktionerna hade varit om bilden i 

media inte hade varit lika positiv gällande företaget. En god relation till media är 

idag mycket viktigt och hur företaget hade reagerat på dåliga skriverier och 

skandaler är oklart. Är företaget rustat inför detta eller är de invaggade i en naiv 

godtrohet baserad på traditioner och blåögdhet? 
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6 Metodkritik 
 

6.1 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
 
Validitet innebär hur relevant, data representerar det fenomen som ska undersökas. Det rör 

förhållandet mellan företeelsen som skall undersökas och konkreta data (Johannessen, 2002). 

Frågan här är om författarens förklaringar är sannolika? 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om ekonomistyrningen har förändrats i företaget, i 

och med en börsintroduktion. Enligt författaren har undersökningen varit av hög validitet, 

både teorin och undersökningsobjekten. För att belysa olika perspektiv av ekonomistyrningen 

har användning av utvalda teoribildningar knutits med empirisk data, detta har gjorts för att 

besvara syftet med uppsatsen. 

Rapporten kräver flexibilitet som bidrar till att vi måste kunna ändra på 

uppläggningen under själva genomförandet av undersökningen, det gäller bland 

annat om vi har glömt vissa frågeställningar eller bara vill rätta till 

ordningsföljden. Vår uppfattning kommer att bildas under intervjun, vilket kan 

vara en nackdel eftersom den flexibiliteten gör det svårt att jämföra olika 

undersökningsobjekt. Det kan bidra till en minskad validitet.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig data är. Med reliabilitet medför vilka data som 

används, insamlingssätten och hur de bearbetas. Det kan testas genom att upprepa 

samma undersökning flera gånger. Låg reliabilitet och dåliga mätinstrument 

medför låg validitet men hög reliabilitet medför inte hög validitet, författaren kan 

ha hög tillförlitlighet men haft syfte att undersöka annat. 

Om samma ständiga undersökningar skulle testas i denna uppsats anser författaren 

att samma resultat skulle upprepas, vilket bidrar till hög reliabilitet. 

Intervjuobjekten hade lång erfarenhet inom sitt område inom företaget vilket 

medför högre tillförlitlighet, svaren från intervjuobjekten liknade varandra vilket 

visar en mer tillförlitlig bild. Det kan även vara så att i och med den långa 

erfarenheten kan intervjuobjekten bli bländade av arbetsrutinerna. Vi kan även ha 

fått högre reliabilitet med att vara ett med företaget, i det här fallet betraktar vi 

mer fallföretaget från ett litet avstånd. 
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Generaliserbarhet innebär att resultat från en viss undersökning kan överföras till 

andra situationer. Det kan vara effektivt för att förstå andra besläktade fall och 

situationer. Generaliserbarhet går ut på att etablera tolkningar förklaringar i andra 

sammanhang. 

I denna uppsats kan vi överföra tolkningar och förklaringar till andra börsnoterade 

företag, vilket bidrar till en hög generaliserbarhet. Det som kan bidra till en 

mindre generaliserbarhet är att majoriteten av aktierna fortfarande är styrt inom 

familjen, hade vi undersökt ett annat fallföretag skulle generaliserbarheten vara 

ännu högre. Vi får dessutom enbart reda på det ledarna i företaget vill framföra, 

vilket ytterligare medför att både tillförlitligheten och generaliserbarheten blir 

mindre. 
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7 Slutsatser 
 
 
Syftet med rapporten var att undersöka hur ett företag och dess styrning 

eventuellt förändras i och med att en av intressenterna förändras. Detta beror på 

vilken intressent det är som förändras. Syftet preciserades därefter ner i en 

frågeställning som löd: Hur påverkas styrningen i ett företag i och med en 

börsintroduktion?  

 

Frågan analyserades genom en fallstudie med fallföretaget Clas Ohlson AB som 

gick från att vara ett familjeföretag till att introduceras på Stockholmsbörsen. 

Förväntningarna var att företagets styrning skulle bli mer fokuserad på de 

finansiella aspekterna och med en större vikt på kortsiktiga resultat vid 

beslutsfattandet.  

 

Resultaten av undersökningen visar att man inom företaget inte upplever någon 

större effekt av börsintroduktionen. De mest centrala punkterna i rapporten 

redovisas nedan utifrån Samuelsons modell (2002).   

 

Vision och strategi: 

• Samma affärsidé sedan starten av företaget 

• Grundaren har fortfarande en stark prägel på företaget 

• Mål om tillväxt har tillkommit allt mer på senare tid och accelererat 

 

Ledarstil och kultur 

• Den så kallade ”Clas Ohlson-andan” är stark inom företaget och lägger 

grunden för företagskulturen 

• Företagskulturen har fortfarande en stor roll inom företaget, men det 

finns en risk för urvattning i och med den snabba expansionen 

• Grundaren fortfarande i fokus för fortlevnaden av företagskulturen 

 

Organisationsstruktur och kompetens 

• I stort sett bibehållen organisationsstruktur trots snabb expansion 
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• Den yttre strukturen är oförändrad i uppdelningen av 

verksamhetsområden 

• Den inre strukturen har genomgått större förändringar gällande kortsiktigt 

tänkande och arbetstempo 

• Nya kompetenser krävs inom företagets ekonomiavdelning för att 

uppfylla både de formella och informella kraven som ställs på ett 

börsbolag 

• Ökat avstånd mellan ägarna och de anställda har uppkommit i och med 

börsintroduktionen 

 

Belöningssystem 

• Ingen förändring har skett i tillämpandet av det resultatbaserade 

belöningssystemet 

• Aktiekursrelaterad ersättning infördes inte i och med börsintroduktionen 

på någon nivå i företaget  

 

Formell styrning 

• Lönsamheten har historiskt varit god i företaget 

• Lönsamhetsmåtten spelar fortfarande en mindre viktig roll enligt de 

ledande befattningshavarna 

• Rapporteringssystemet är relativt enkelt och ingen större förändring har 

behövt göras i och med introduktionen på börsen 

• Det mått som kommit att spela en allt viktigare roll är tillväxtmåtten som 

gärna kommuniceras till omvärlden 

 

De tydligaste förändringarna som skett inom företaget i och med 

börsintroduktionen är tempot i rapportering och arbetet inom 

ekonomifunktionen.  

 

En anledning till att det inte skett så stora förändringar kan vara det faktum att 

majoriteten av aktierna fortfarande återfinns inom familjen hos arvingar till 

grundaren Clas Ohlson. En annan aspekt på att det inte förekommit så starka 

påtryckningar från marknaden är att företaget gått mycket bra efter 

börsintroduktionen. Intressant hade varit att välja ett studieobjekt där det redan 
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inledningsvis fanns en radikal ägarförändring, alternativt ett fallföretag som inte 

presterat så goda resultat och därmed inte uppfyllt markandens behov för att se 

om slutsatserna blivit desamma.  
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9 Appendix 1 

9.1 Frågemall 
 
Bakgrund 
 
Vad är din befattning? 
Hur länge har du haft befattningen? 
Hur länge har du varit anställd i företaget? 
Vilken organisationsstruktur har företaget? 
 
Mål och visioner 
 
Vilket/vilka är företagets mål? 
Vilket är målet med ekonomistyrningen?  
Har det skett någon förändring av målen? 
Finns det förändringar i företagets omvärld som förändrat målen?  
Finns det förändringar i företagets omvärld som förändrat ekonomistyrningen? 
Om ja, vad? 
Finns det förändringar i företagets verksamhet som förändrat målen? 
Finns det förändringar i företagets verksamhet som förändrat ekonomistyrningen? 
Om ja, vad? 
 
Information och rapporter 
 
Hur observerar du verksamheten? 
Hur tar du hjälp av ekonomistyrningen? 
Vad är viktigt att observera? 
Har det skett någon förändring av detta? 
 
Hur används budget och budgetuppföljning? 
Har det skett någon förändring? 
Vad händer vid avvikelser? 
 
Vilken information använder du dig av för att styra verksamheten? 
Har det skett någon förändring? 
Vilken information är viktigast?  
Hur skaffar du dig den? 
Vilka mått är viktiga? 
På vilka nivåer mäts dessa mått? 
Har det förändrats på något sätt? 
Har det skett någon förändring om vad som du anser är viktig information? 
Saknas någon information? 
Vilka ekonomiska rapporter förekommer? 
Hur är dessa utformade? 
Hur ofta produceras olika sorters ekonomisk information inom företaget? 
Vilka syften har denna information? 
Har det skett någon förändring av vilka som finns, hur de är utformade och frekvensen av 
ekonomiska rapporter? 
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Har rapporteringen förändrats i och med börsintroduktionen? 
 
Hur detaljerat är varje mått? För lager och butik? 
Vem använder sig av dessa? Hur ofta? 
Vilka blir åtgärderna om måtten ej är tillfredsställande? 
Hur bestäms upplägget i butiken utifrån ekonomiska aspekter? 
Vilka ekonomiska aspekter? 
Vem bestämmer detta? 
Vem följer upp? Hur ofta? 
Finns motsvarande upplägg för lagret? 
Finns det någon förändring i upplägget av en butik och hur det är på lagret från innan 
börsintroduktionen? 
 
Vilka tar del av den ekonomiska informationen inom företaget? 
Har det skett någon förändring? 
Vilka formella grupper finns vad gäller styrning av företaget? 
Förekommer informella grupper? 
 
Lönsamhet 
 
Vilka lönsamhetsmått tas fram? Vilka Resultat och räntabilitetsmått tas fram? 
Vilka är viktigast? 
Har det skett någon förändring? 
Tas dessa mått fram på ett tillförlitligt sätt? 
Har omvärldens intresse för dessa mått förändrats? 
Om ja, vilka intressenter? 
Är det något mått som varit mer i fokus eller som på senare tid har hamnat mer i fokus? 
Vilka är marknadens avkastningskrav? 
Har dessa förändrats?  
Om ja, hur? 
 
Omvärlden och media 
 
Hur mycket observerar du vad som sägs och skrivs om Clas Ohlson i media? 
Tänker du på detta inför viktiga beslut? 
Hur har du påverkats av bevakningen av företaget i och med börsintroduktionen? 
Påverkas beslutsfattandet av att ägarstrukturen förändrats? 
Märker du av förändrade krav på företaget och företagsledningen? 
 
Belöningssystem 
 
Hur utvärderas och belönas chefer?  
Har det skett någon förändring? 
Hur utvärderas och belönas medarbetarna? 
Har det skett någon förändring? 
Ägde cheferna aktier tidigare? 
Hur är bilden idag? 
Har det skett någon förändring? 
Vad anser du om detta? 
Vilka signaler kan det ge att företagsledare äger aktier i det egna företaget? 
Vad belönas inom företaget? 
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Finns det belöningar som är knutna till aktiekursen? 
 
 
Börsintroduktion 
 
Vilka förändringar i företagets omvärld som påverkar ekonomistyrningen finns? 
Hur påverkar de? 
Vilken roll har börsintroduktionen spelat för ekonomistyrningen? Hur? 
Hur har börsintroduktionen påverkat själva verksamheten i företaget? 
Hur har börsintroduktionen påverkat ditt arbetsområde? 
Hur ofta följer du upp aktiekursen? 
Har det skett någon förändring? 
Tänker du på aktiekursen och hur marknaden kommer att reagera inför fattandet av olika 
beslut? 
Har det skett någon förändring? 
Anser du att det är bra med A- respektive B-aktier? 
Vad anser du om kursutvecklingen? 
Hade det varit annorlunda för företagets verksamhet om aktiekursutvecklingen varit 
annorlunda? 
Hade det varit annorlunda för ditt arbetsområde om aktiekursutvecklingen varit annorlunda? 
Hade kraven och pressen varit annorlunda på företaget om aktiekursutvecklingen varit 
annorlunda? 
Hade kraven och pressen varit annorlunda på ditt arbetsområde om aktiekursutvecklingen 
varit annorlunda? 
Hur påverkas stämningen inom företaget av aktiekursutvecklingen? 
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