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Sammanfattning 

 
Jag har i denna studie inriktat mig på att undersöka alla företag på listorna Large och 

Mid cap på Stockholmsbörsen. I studien har jag undersökt hur belöningssystemen på 

den svenska marknaden är utformade för ledande befattningshavare. Jag har kartlagt 

vilka komponenter som ingår i ett belöningssystem. Därefter har jag undersökt hur 

dessa komponenter förhåller sig till varandra i de företag som ingår i studien. Jag 

jämförde komponenterna i de olika företagen mellan 6 olika branscher för att få en bild 

av hur belöningssystemen ser ut på den svenska marknaden.  

 

Vidare har jag studerat faktorer som påverkar ersättning till ledande befattningshavare. 

De faktorer jag valt att studera har baserats på tidigare studier, främst på den 

amerikanska marknaden. Jag har begränsat mig till att undersöka fyra frågeställningar 

i studien. Resultatet visade att det finns ett samband mellan företagets storlek och den 

totala ersättningen till ledande befattningshavare. Vidare fann jag även ett positivt 

samband mellan företagens lönsamhet och total ersättning. Det innebär att företag med 

hög lönsamhet betalar ut högre ersättning till ledande befattningshavare. Jag har även 

undersökt om lönerna på den svenska marknaden är effektiva, vilket betyder att 

bonusen ska sättas i lämplig relation till grundlönen för att motivera individen. Jag fann 

att en VD med långsiktig bonus har högre grundlön. Om en VD erhåller långsiktig 

kompensation som ett alternativ till grundlön skulle ett negativt samband förväntas. 

Resultatet indikerar att kompensationsprogram inte är effektiva. Avslutningsvis 

undersökte jag hur kortsiktig respektive långsiktig incitamentsbaseradersättning 

inverkar på lönsamhet och om det fanns någon skillnad mellan dessa. Resultat visade 

att kort- och långsiktig ersättning hade en negativ inverkan på lönsamheten, däremot 

visade studien att endast kortsiktig bonus hade en positiv inverkan på lönsamheten. Jag 

anser att både kort- och långsiktig incitamentsbaserad ersättning bör påverka 

lönsamheten positivt, vilket resultatet i denna studien inte visade.    
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1. Inledning 
I detta kapitel följer en introduktion till uppsatsen där jag börjar med att diskutera 

bakgrunden till den historiska utvecklingen av ersättningar som sedan följs upp med 

en problemdiskussion. Jag avslutar detta kapitel med att lyfta fram min  

problemformulering och syfte, samt beskriver hur jag har avgränsat studien. 

1.1 Bakgrund & problemdiskussion  

 

Belöningssystem har alltid varit en fundamental del i företagens organisation. 

Möjligheten att bli belönad har fungerat som en drivkraft i alla tider och är en viktig 

faktor ur företagens synvinkel för att fånga anställdas intresse och motivera dem till att 

göra ett bra jobb. Redan under Karl XIV tid visade han i sitt valspråk att belöningar 

måste vara av det monetära slaget (Svensson, 2001 s: 9)   

 

Sedan urminnes tider har belöningssystem varit ett aktuellt och diskuterat ämne. Det är 

ständigt debatterat vart man än befinner sig. Frågan är säkerligen en viktig punkt på 

agendan vid EU toppmöten men frågan debatteras flitigt även runt köksborden hemma 

hos svenska folket. Det är ett ämne som berör människor, där åsikter går isär huruvida 

ersättningar till ledande befattningshavare är befogade eller inte. Ska anställda med 

unika kunskaper och bred erfarenhet kunna tjäna stora pengar trots att företag visar upp 

negativa resultat? Efter den rådande finanskris, som vi förhoppningsvis har lagt bakom 

oss, finns det företag som skickar ut fel signaler när pengar sätts av till förmån för 

ledande befattningshavare även i de fall de visar upp röda siffror. Enligt en artikel om 

SEB från 2010, redovisar banken sitt sämsta resultat på 10 år men trots detta har 1,5 

miljarder kr avsatts till nyckelpersoner i företaget. Aktieägarna hade precis gjort en 

nyemission och satsat nya pengar i företaget men med bonusutdelningen till anställda 

finns inga pengar kvar till aktieägarna, vilket orsakar stort missnöje och osämja mellan 

parterna (http://www.aktiespararna.se). 

 

Under 1980- 90-talet har ersättningar med framför allt fokus på bonus ökat lavinartat, 

dessvärre med olyckliga följder. I Sverige under millenniumskiftet var 

Skandiaskandalen en följetång, där VD Lars- Eric Peterson lyfte bort bonustaket och 

därigenom tjänade flera extra miljoner kronor i bonus (http://www.fokus.se). Ett annat 

uppmärksammat fall är Enron skandalen i USA. Ledningen manipulerade resultat och 

balansräkning för att kunna ge sken av ett starkare företag än vad fallet egentligen var. 

Enron betalade ut omfattande ersättning till ledning och VD trots att företaget hade 

stora skulder och likviditetsproblem (Beasley et al., 2006, s 70-72). 

 

I och med all den uppmärksamhet och intresse som finns angående belöningssystem så 

går det att följa forskare som studerat hur ersättningar till VD har förändrats under årens 

lopp. Det finns datamaterial ända sedan andra världskrigets begynnelse som visar att 

ersättning till VD har ökat succesivt ända fram till början av 1980- talet. Där tog en klar 

stegring vid med en lavinartad ökning som senare avtog efter att IT- bubblan sprack 

efter millenniumskiftet (Frydman & Jenter, 2010, s. 37). Forskarna Hall & Liebman 

(1998, s. 662) visade att mellan åren 1980- 1994 ökade medelvärdet för grundlön och 

bonus till VD med 97 procent, medan medianen steg med 85 procent. Bebchuk & 

Grinstein replikerade samma studie men utgick mellan åren 1993- 2003 istället. 

Forskarna kom fram till samma slutsats att ersättningen steg i en takt som inte är 

hälsosamt för ekonomin i stort. De delade upp studiens tidsperspektiv i mindre perioder 

för att förtydliga hur mycket ersättningen ökade bara under dessa år. Ökningen hade 
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fördubblats vid en jämförelse mellan 1993- 95 och 2001- 03 från 5 till 10 procent 

(Bebchuk & Grinstein, 2005, s. 283).  

 

Det finns förklaringar till att ersättning har ökat under de senaste 30 åren. Innan 50- 

talet präglades ersättningen endast av grundlön samt en årlig bonus. Under åren som 

följde introducerades dock långsiktiga incitament i form av aktier och optioner. Tanken 

var att knyta samman VD med företagets intresse för att göra VDn mer engagerad i 

organisationens långsiktiga planer. Detta eftersom bonusen inte betalades ut årligen 

utan istället baserades på flera år beroende på vad parterna kommit överens om. Det 

var först under 60-talet som långsiktiga incitament började göra större intryck och 

andelen aktie och options incitament började användas i större omfattning (Frydman & 

Saks, 2010, s 2106). Under 80- talet blev långsiktiga incitament ett verktyg som 

majoriteten av alla företag i USA använde sig av och som ledde till att ersättningen 

ökade drastiskt. Anledningen till detta var att grundlönen och årliga bonusar fortfarande 

låg kvar på samma nivå medan options och aktie incitament steg avsevärt (Bebchuk & 

Grinstein, 2005, s. 283). Det finns bevis för att det förekommit en ökning av ersättning 

till VD inom alla tre listor i USA (Large, Mid och Small cap). Mönstret går att urskilja 

i Murphys forskning där både branscher och listor visar på en ökning av andelen 

optioner i förhållande till grundlön och årlig bonus (Murphy, 1999, s. 11). 

  

Forskare menar på att det finns andra orsaker än optioner till att ersättning ökat. Det 

finns forskning som visar att storlek på ersättning är kopplat till storleken på företag. 

Med det menas att när företag växer kommer ersättningen att öka. Forskarna visade att 

under åren 1980 till 2003 ökade börsvärdet på stora företag i USA och därmed VD-

lönerna ökade i samma takt (Gabaix & Lander, 2008, 49-51). En annan faktor som kan 

ha påverkat löneutvecklingen är ett scenario som kan uppstå när ägare och styrelse viker 

sig alltför lätt för VD och ledningens krav på ersättning. Det gäller att hitta en bra balans 

mellan grundlön och bonus. Om grundlönen blir för hög kan det resultera i att 

ersättningen inte alls blir lika effektiv som den är menad att vara eftersom den inte 

motsvarar tjänsten. Det kan leda till överbetalda befattningshavare som därför inte 

längre ser till företagets bästa (Bebchuk & Fried, 2004, s. 4-5). Problemet leder mig in 

på maximering av aktieägarvärdet som är en viktig del i företagets långsiktiga plan. 

Belöningssystem fungerar som en motivationsfaktor till VD/ledning för att möta 

aktieägarnas intressen. Ägarna är intresserade av att maximera företagets aktie till en 

given risknivå där VD/ledning är verktyget som ska hjälpa dem att nå det uppsatta målet 

(Firth, Tam, Tang, 1999, s. 618.) 

 

I och med den tilltagande globaliseringen och framväxten av ny informationsteknik har 

ägarintresset successivt ökat. Aktieägarna visar ett större engagemang och vill vara 

delaktiga i hur företaget styrs. Det går mot en ny fas där ägarnas intresse står i fokus 

och företagens avkastning blir en central fråga. Aktieägarna strävar efter att maximera 

aktieägarvärdet och det är upp till VD och ledning att lyckas uppnå målen som är satta. 

Om inte VD/ledning lever upp till målsättningen kan det leda till att ägare överväger 

att sälja sin aktieandel och placera sitt kapital på annat håll. (Lindvall, 2001, s. 19). 

Ägarna vill kunna styra VD och ledning i rätt riktning, och som jag har förklarat 

tidigare, är vanligaste tillvägagångssättet med hjälp av incitamentsbaserad ersättning.   

 

Forskningen inom ämnet är bred och djup men det omfattar mestadels amerikanska 

företag. Liknande studier finns inte på svenska företag huruvida belöningssystemen är 

utformade. Med denna historiska bakgrund av belöningssystem och dess utveckling 



3 
 

finner jag det därför intressant att närmare studera hur ersättning till ledande 

befattningshavare ser ut på den svenska marknaden.  

1.2 Problemformulering 

 
Hur är belöningssystemen inom svenska börsföretag utformade, vilka faktorer påverkar 

ersättning till ledande befattningshavare? 

 

1.3 Syfte  

 
Jag ska undersöka hur belöningssystemen är utformade för VD och ledning i svenska 

börsföretag. Vidare vill jag studera komponenterna i ett belöningssystem och undersöka 

vilka faktorer som inverkar på ersättning till ledande befattningshavare, samt om 

incitamentsbaserad ersättning påverkar lönsamhet.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag har avgränsat studien till att endast undersöka företag som befinner sig på 

Stockholmsbörsens listor Large och Mid Cap. Jag kommer därför inte att dra några 

slutsatser om övriga företag i Sverige eller internationella företag utan enbart fokusera 

på de företag som befinner sig på dessa listor. Jag har även avgränsat studien till att 

endast innefatta räkenskapsåret 2009.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogör jag för vilka förkunskaper jag har inom ämnet och hur dessa 

kommer att påverka studien. Jag belyser och motiverar hur jag har valt att angripa 

studien för att ge läsaren en förståelse för mitt perspektiv i kommande kapitel. 

Avslutningsvis förklarar jag tillvägagångssättet för att bygga referensramen samt 

diskuterar de källor som använts.  

2.1 Förförståelse 

 

Förförståelse kan påverka en forskare och dennes objektivitet. Enligt Holme & Solvang 

kan förförståelse delas in i två delar. Forskare har från sin utbildning med sig något som 

de kallar grundad förförståelse. Detta innebär att beroende på utbildning kan det skilja 

sig mycket mellan hur forskare ser på ett problem och hur de väljer att angripa 

problemet (Holme & Solvang, 1997, s. 151). 

 

Jag studerar civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning mot 

redovisning. Därigenom har jag fått kunskap om hur företagen presenterar finansiell 

information i sina årsredovisningar vilket kan hjälpa mig när jag ska granska 

årsredovisningar. Jag har även läst kurser inom management på A och D nivå där jag 

har gått igenom både hierarkier inom organisationer samt motivationsteorier som ligger 

till grund för hur företagen försöker att maximera prestationer hos sina anställda och 

därigenom resultaten. Dessa kurser kan säkert påverka mig i mitt arbete av att analysera 

belöningssystem och hur olika ersättningar fungerar som motivation inom företag. 

 

Något som också påverkar en forskare i dennes sätt att angripa ett problem är de 

fördomar och förutfattade meningar som forskaren bär med sig. Vi präglas av den miljö 

vi lever i och de fördomar vi bär med oss grundas på våra erfarenheter. Allt från vår 

uppväxt till arbetslivserfarenheter (Holme & Solvang, 1997, s. 151). 

 

Jag har arbetslivserfarenhet från bank. Det har gett mig en inblick i hur dessa 

organisationer är uppbyggda och jag har fått en medvetenhet om att belöningssystem 

förekommer i de flesta organisationer.  

 

Under hela 2000-talet har det varit mycket medial uppvaktning om ersättning till 

ledande befattningshavare. Jag har fått uppfattningen att belöningssystem missbrukas 

grovt inom många företag där utbetalning sker alltför lättvindigt. Så länge den anställde 

tillhör ledning eller styrelse ska en bonus utbetalas trots att personen i fråga egentligen 

inte har presterat tillräckligt. Ämnet har debatterats flitigt under vår uppväxt med 

”Skandiaskandalen” följt av Enron och Worldcoms fullständiga kollaps, och något som 

jag förknippar med girighet, orättvisa och vinstmanipulering. Jag anser att den negativa 

klang som bonus system har gett mig kan ha en omedveten inverkan på min uppsats.         
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2.2 Kunskapssyn  

 

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 27) handlar kunskapssyn om huruvida kunskap av olika 

slag är eller kan betraktas som godtagbar inom ett visst ämnesområde.  Inom den 

samhällshällsvetenskapliga forskningen delas kunskapssyn ofta in i två olika områden, 

positivism och hermeneutik. Den positivistiska synen innebär att forskaren utgår från 

naturvetenskapliga metoder vid studerandet av den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell, 2005, s. 26–27). Positivismen menar att det är endast det som kan studeras och 

bekräftas med hjälp av sinnena som bör anses vara riktig kunskap. Ett viktigt inslag i 

denna kunskapssyn är att forskaren agerar på ett värderingsfritt sätt. Forskaren bör hålla 

ett visst avstånd till det som studeras för att på så sätt undvika egna värderingar och 

åsikter och därmed hålla sig objektiv till studien (Bryman & Bell, 2005, s. 26–27).  

 

Den andra kunskapssynen kallas för hermeneutik och bygger på tolkningslära där 

forskaren genomför en studie med fokus på att försöka tolka och förstå. Detta skiljer 

sig mot positivismen som istället inriktar sig på att vara objektiv och försöker 

generalisera resultaten. Grundtanken med hermeneutik är att en forskare ska kunna 

analysera en text och tolka dess innebörd utifrån författarens perspektiv Det 

hermeneutiska synsättet lämpar sig bäst för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005, 

s. 442–443). 

 

Jag genomför en studie av företagen på Large och Mid cap listorna på 

Stockholmsbörsen. I studien vill jag med hjälp av statistik visa hur belöningssystem för 

dessa företag är utformade samt undersöka vad som påverkar storleken av 

ersättningarna. Jag genomför därför en datainsamling som utgör underlag för den 

statistik jag senare kommer att presentera. För att besvara de forskningsfrågor som jag 

använder i studien kommer jag använda mig av regressionsanalyser. Därmed faller sig 

det positivistiska synsättet naturlig för studien eftersom det är anpassat till kvantitativa 

undersökningar med ett naturvetenskapligt perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 27 och 

592).   

2.3 Angreppssätt  

 

Angreppssättet inom samhällsvetenskaplig forskning visar på förhållandet mellan teori 

och empiri. Det finns olika angreppssätt som en forskare kan använda sig av. 

Avgörande för vilken metod som bäst passar en studie beror på om forskaren har utgått 

från teori eller empiri för att komma fram till slutsatserna i studien. Det finns 

huvudsakligen två olika angreppssätt, deduktivt och induktivt (Bryman & Bell, 2005, 

s. 23-25). 

 

Jag angriper mitt ämne och problem deduktivt, vilket innebär att jag kommer att utgå 

från tidigare forskning samt teorier som jag anser passar mitt ämnesval. Det finns ingen 

specifik forskning på inriktningen jag har valt, istället har jag sammanställt olika studier 

som jag anser är mest lämpad för min undersökning. Teorierna är ett komplement till 

detta och ska hjälpa mig att förklara samband, som jag förhoppningsvis kommer att 

kunna urskilja. Det deduktiva angreppssättet som jag kommer att utgå ifrån visar på 

den vanligaste synen av hur relationen mellan teori och empiri ser ut. Forskaren utgår 

då från befintliga teorier och skapar hypoteser utifrån dessa som sedan granskas 

empiriskt för att kunna analysera och dra slutsatser om verkliga händelser (Bryman & 

Bell, 2005, s. 23–25).   
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Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är det induktiva angreppssättet som utgår 

från empiri för att sedan övergå till teori. Forskaren börjar med att samla in empiriskt 

material för att i nästa skede undersöka detta. Genom att observera verkligheten skapar 

forskaren sedan egna teorier. Om en forskare exempelvis registrerar samma händelse 

eller resultat i sin studie dag efter dag kan denna till slut dra slutsatsen att detta mönster 

kommer att fortsätta upprepa sig i framtiden och utifrån detta kan forskaren skapa en 

teori till följd av studien (Bryman & Bell, 2005, s. 23-26). 

2.4 Insamling av sekundärkällor & val av teori 

 

Vid insamling av data kan författaren använda sig av antingen primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv samlar in data genom att utföra 

intervjuer, observationer eller skicka ut enkäter. Eftersom materialet samlats in för 

första gången innebär det att källan är primär (Holme & Solvang, 1997, s. 132-137). 

 

Sekundärkällor är kvantitativa eller kvalitativa undersökningar som framställts av 

forskare sedan tidigare. Informationen har samlats in för ett annat syfte än just den 

studie som forskaren själv tänker genomföra. Detta innebär att den person som samlat 

in data förmodligen har haft ett annat syfte och en annan problemformulering som 

bakgrund när denne samlat in materialet. Detta medför att sekundärkällor ofta bara är 

delvis tillämpbara. Vid användandet av sekundärkällor är det därför viktigt att noga 

undersöka materialets användbarhet i förhållande till den egna studiens syfte (Holme 

& Solvang, 1997, s. 130-137). Sekundärkällor kan dock vara ett stort hjälpmedel vid 

en studie eftersom det medför att forskaren själv slipper lägga ner den tid och kraft som 

det innebär att själv ta fram materialet (Bryman & Bell, 2005, s. 230-231). 

 

Som ett första steg i valet av mina teorier började jag med att läsa in mig ordentligt på 

ämnet. Därigenom fick jag en ordentlig uppfattning om vilket material av tidigare 

studier samt teorier som passade min inriktning på studien. Materialet jag har utgått 

ifrån för att samla information till uppbyggnaden av min teoretiska referensram är 

vetenskapliga artiklar och till viss del av böcker. En del av böckerna består av 

kurslitteratur som jag kommit i kontakt med under studietiden. I min litteratursökning 

har jag i stort sett enbart använt mig av Internet som hjälpmedel eftersom jag ansåg att 

det var det enklaste och mest effektiva sättet att komma i kontakt med relevant litteratur. 

 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har jag sökt i databaserna som Umeå 

Universitet tillhandahåller. Jag har mest varit inne på Business Source Premier men jag 

har även hittat artiklar i Emerald Fulltext. Utöver databaserna som jag har haft tillgång 

till genom Umeå Universitet har jag även använt mig av Googles söktjänst Google 

scholar. Informationen som jag hämtat därifrån har jag varit väldigt noga med att 

granska med avseende på innehåll och författare. Några av de sökord som jag använt 

mig av för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till min studie är, financial 

performance, ceo compensation, finacial ratios och reward systems. Dessa sökord 

genererade alla väldigt många träffar. Jag hittade även många intressanta och relevanta 

artiklar för studien genom att titta på referenserna till de artiklar jag hittade i de olika 

databaserna.  

 

Jag har även blivit tipsad om relevanta artiklar av min handledare. Jag fick på detta sätt 

tag i en översiktsartikel som jag till stor del har utgått ifrån och därmed har varit till stor 
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hjälp för mig i detta arbete. Information om böcker jag använt mig av har jag fått genom 

att söka i Umeå Universitetsbiblioteks databas Album. Efter denna grundläggande 

sökning hade jag skaffat mig en bra bas av information för mitt ämne. Informationen 

granskades sedan ytterligare för att sen smalna av studien och verifiera de åsikter och 

material som jag kände passade bäst in på området. Utifrån detta har jag sedan byggt 

teoretiska referensramen.  

 

Underlaget för empiriska studien består av årsredovisningar. Jag ansåg att detta var den 

bästa och mest lättillgängliga källan för att hitta information om ersättningar till ledande 

befattningshavare samt företagens resultat och balansräkningar. Alternativet hade varit 

att kontakta företagen på telefon eller mail vilket jag ansåg skulle påverka 

tillförlitligheten negativt samt vara mer tidskrävande.  

2.5 Källkritik 

 

Det finns tre olika förhållanden att ta hänsyn till när källkritiken ska analyseras. Dessa 

är ursprung, den empiriska grunden och aktualiteten (Johansson - Lindfors, 1993, s. 88-

90). 

 

Ursprungskriteriet tar ställning om källorna består av första eller andrahandskällor. Det 

händer att författare använder andrahandskällor i uppsatser vilket bör undvikas för att 

få ett tillförlitligt arbete. Originalkällan ska användas som referens för att undgå 

förvrängning av källan.  

 

Den empiriska grunden analyserar om uppsatsens källor bygger på primära eller 

sekundära källor. En teori anses som primär källa om forskaren själv gjort studien och 

som sekundär källa om teorierna baseras på andras undersökningar.  

 

Aktualitet är det sista kriteriet som bedömer källornas trovärdighet beroende på hur 

gammal litteraturen är. Däremot behöver inte en källa ifrågasättas bara för att den är 

äldre än nyare verk.  

 

När jag byggt upp teorikapitlet har jag använt mig av granskade vetenskapliga artiklar 

samt kurslitteratur. Jag anser därför att eftersom artiklarna redan blivit granskade innan 

de publicerats bör de vara tillförlitliga. Men jag har naturligtvis behållit en kritisk 

inställning när jag granskat den information jag använt mig av för att försäkra mig om 

att den är tillförlitlig och relevant för studien. Jag har även varit noga med att alltid 

referera till originalkällan. För att vara säkra på att de artiklar jag valt att bygga  

teorikapitellet kring är aktuella för studien har jag hela tiden haft detta i åtanke och 

diskuterat aktualiteten för respektive artikel som jag valt att ta med. Därmed anser jag 

att de artiklar jag valt uppfyller detta kriterium och är därför aktuella för denna studie.   
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Till min bakgrund och problemdiskussion har jag använt mig av ett flertal Internetkällor 

som jag tagit från olika dagstidningar samt aktiespararnas hemsida. Dessa har jag 

använt för att lyfta fram de åsikter och synpunkter som media och svenska folket i 

allmänhet har angående belöningssystem och bonus. Jag har därför valt artiklarna för 

att skildra dessa åsikter. Tillförlitligheten kan naturligtvis ifrågasättas, jag är medveten 

att artiklar skrivna av media naturligtvis kan ifrågasättas då det finns en risk att de är 

vinklade och partiska. Jag utgår dock inte från någon av dessa källor för att bygga min 

teori. Dessa används endast som diskussionsunderlag i inledande kapitlet och därför 

anser jag att artiklarna kan användas även om tillförlitligheten till källan absolut kan 

ifrågasättas.  

 

Jag anser att den kurslitteratur som används i uppsatsen är tillförlitliga källor eftersom 

de är skrivna av erkända författare. När det kommer till årsredovisningarna anser jag 

att informationen som är hämtad därifrån bör vara tillförlitlig. Materialet är visserligen 

presenterat av företagen själva och risken finns därmed att resultaten kan vara delvis 

vinklade. Eftersom informationen granskas och godkänns av externa revisorer anser jag 

ändå att de siffror som presenteras i årsredovisningarna bör vara korrekta.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag ta upp och förklara de bakgrundsteorier jag använder mig 

av i studien för att ge läsaren en ökad förståelse av det område jag kommer att 

undersöka. Vidare presenterar jag de variabler som kommer att ingå i 

undersökningen, avslutningsvis redogör jag för de forskningsfrågor som kommer att 

användas i studien. 

3.1 Bakgrundsteorier 

 

I den första delen av teorikapitlet kommer jag att presentera de bakgrundsteorier som 

ligger till grund för studien. Jag börjar med att presentera motivationsteorier för att ge 

läsaren en förståelse för vad som driver och motiverar individer till att göra ett bra 

arbete. Därefter beskriver intressentmodellen det beroendeförhållande som finns 

mellan företaget och dess intressenter. Jag kommer sedan in på agentteorin och lyfter 

fram den informationsasymmetri och de agentproblem som uppstår i relationen 

mellan ägare och VD. Som ett komplement till agentteorin presenterar jag också 

stewardshipsteorin som beskriver hur inre motivationsfaktorer motiverar VD till att 

prestera bättre. 

3.2 Motivationsteorier  

 
Nedan presenterar jag två klassiska motivationsteorier som förklarar översiktligt hur 

individer blir motiverade av andra faktorer än monetära belöningar.   

 

Psykologen Abraham Maslow ville förstå hur människor växte som personer och hur 

en individs beteende kan förklaras genom att studera dennes behov vid speciella 

situationer. Han utformade en behovspyramid med trappsteg som symboliserade olika 

nivåer av behov. Den består av fem olika nivåer med grundläggande behov längst ner i 

pyramiden. När individen når högsta nivån har denne lyckats med målet att bli 

självförverkligad. Vid varje trappsteg finns det behov som individen vill uppnå för att 

till slut på toppen av pyramiden tillfredsställa alla sina behov. (Solomon, 200, s. 108-

109).  

 
Teorin går att applicera inom arbetslivet och enligt Morgan 

(1999, s. 46) skulle den se ut på följande vis.  

 
Figur 1: Maslows behovstrappa 

 

 Den första nivån innefattar fysiologiska behov. 

Vid en koppling till arbetsplatsen skulle det 

motsvara lön och en trygg arbetsmiljö för 

den anställde.  

 

 I det andra trappsteget söker den 

anställde efter trygghet på 

arbetsplatsen. Det kan innebära en 

fast anställning, goda 

karriärmöjligheter inom företaget, pension och sjukvård. 

 

Självförverkligande

Uppskattning

Gemenskap

Trygghet

Fysiska behov
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 Nästa steg handlar om att uppfylla de sociala behoven hos den anställde, en 

känsla av tillhörighet bland sina kollegor. På arbetsplatsen är det viktigt att de 

anställda får möjlighet att hitta på saker tillsammans, det kan vara i form av 

avdelningsträffar, personalfester eller utflykter.  

 

 Fjärde nivån i behovstrappan behandlar jaget hos individen som strävar efter att 

uppnå status. I arbetslivet innebär det att individen känner att han/hon har ett 

stimulerande och ansvarsfullt arbete samt att han/hon får erkännande och 

feedback för bra prestationer.  

 

 Den sista nivån är självförverkligande och är inom arbetslivet kopplat till att 

den anställde uppmuntras till engagemang och ansvar samt att den känner att 

arbetet är en viktig del i den anställdes liv (Morgan, 1999, s. 46-47). 

 

Först när grundläggande behov är uppfyllda kan individen ta nästa steg och klättra upp 

för behovstrappan. Om en person upptäcker ett behov på en lägre nivå än vad denne nu 

befinner sig på finns risken att den personen istället kommer att ta ett steg ner för att 

tillgodose detta behov. 

 

Frederick Herzberg utformade motivations- och hygien teorin (dual factor theory) som 

handlar om tillfredsställdhet respektive missnöje på arbetsplatsen. Hygien- faktorer är 

grundläggande element på jobbet såsom trygghet i sitt arbete och en trevlig arbetsmiljö. 

Enligt Herzberg har dessa hygienfaktorer endast en yttre påverkan på individen som 

ger personen neutrala känslor på ett grundläggande plan. Motivationsfaktorer 

tillfredsställer individen som motiveras till att göra ett bättre jobb i företaget. Faktorer 

som driver individen kan vara utmaningar inom sin befattning, exempelvis utökat 

ansvar, karriärmöjligheter, högre lön samt erkännande från kollegor. Om det inte 

existerar motivationsfaktorer i ett företag kan det leda till att anställda känner missnöje 

och därför presterar sämre.  När arbetsplatsen kan erbjuda motivationsfaktorer uppstår 

det belåtenhet och energi inom företaget som leder till att anställda arbetar bättre. 

Herzberg förklarade att jobbet ska vara berikande med bättre variation och djup om 

anställda ska kunna trivas med sin tjänst (Bloisi, 2003, s. 178- 180)      

 

Incitamentsbaserad ersättning behöver nödvändigtvis inte användas för att nå upp till 

den högsta nivån, självförverkligande, men däremot kan hög lön och bonus hjälpa 

individen att uppnå hög status. Incitamentsbaserad ersättning kan därför vara ett 

hjälpmedel för att kunna klättra högre upp på Maslows behovstrappa.  

3.3 Intressentmodellen 

 

Intressentmodellen grundar sig på idéer som har arbetats fram av Chester I Barnard och 

Herbert Simon. Dessa båda forskare visade ett stort intresse för hur en organisation kan 

behålla sin jämvikt samtidigt som en stabil relation till omgivningen ska upprätthållas. 

Deras teori fick namnet jämviktsläran och har legat till grund för intressentmodellen. 

Enligt (Post et al, 2002, s. 8) kan intressenter definieras som individer eller 

organisationer som frivilligt eller ofrivilligt bidrar till att skapa mervärde inom företag. 

Intressenter gynnas när företagen är framgångsrika men de påverkas även negativt när 

företagen upplever motgångar. 

 



11 
 

Jag kommer endast ägna plats till att belysa aktieägarna, anställda och 

företagsledningen eftersom dessa intressenters samspel är av stor vikt att få en 

förståelse för. Relationen mellan dess parter samt intressenternas krav för sina bidrag 

till företaget är viktigt att ta i beaktning (Bruzelius, 2000, s. 72).  

 

Aktieägarna är en viktig intressent eftersom deras investeringar bidrar i allra högsta 

grad till företagets välfärd. Kapital som satsas av aktieägarna är mycket uppskattat från 

företagets sida. När ägarna gör investeringar utsätts de även för risken att förlora 

kapitalet som har satsats. Önskemålet från aktieägarnas sida är naturligtvis att företaget 

ska prestera bra och visa upp bra resultat eftersom de vill ha avkastning på sitt 

investerade kapital och därmed ta del av vinsterna (Yamak & Süer, 2005, s. 112).  

 

De anställda inom företaget bidrar istället med sin arbetskraft, och självklart är det 

något som de vill ha ersättning för. Deras önskemål är att ha en bra arbetsmiljö på 

arbetsplatsen, känna en trygghet i deras arbete, ha en jämn sysselsättning samt en lön 

som de känner sig nöjda med. De arbetsuppgifter som tilldelas de anställda ska vara 

meningsfyllda och stimulera till personlig utveckling samt ge den anställde en känsla 

av tillfredställelse. Därför är det viktigt att den anställde känner möjlighet till att 

påverka och fatta beslut (Bruzelius, 2000, s. 75) 

 

Även företagsledningen bidrar med arbetsinsatser och vill 

därför precis som de anställda erhålla ersättning för detta. Men 

samtidigt kan deras arbetsuppgifter, vilket är att styra företaget 

ge en känsla av att de utgör en viktig del av organisationen och 

därmed vara en sorts belöning i sig (Bruzelius, 2000, s. 75). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Intressentmodellen 

 

 

 

Som jag har beskrivit tidigare i texten så har intressenterna olika anledningar till att de 

medverkar i företaget samt olika krav för detta. Detta leder till att deras mål ofta inte är 

förenliga med varandra. Snarare är det så att dessa mål är direkt konkurrerande och 

därmed kan det uppstå konflikter mellan de olika intressenterna. Alla intressenter är 

värdefulla för företaget och därför bör inte en intressent prioriteras före en annan. Detta 

är ett problem som inte alltid är lätt att lösa på ett smidigt sätt. Företagsledarna försöker 

därför att hitta intressenternas olika krav. Därefter får de försöka att medla mellan 

intressenterna för att förhandla fram en lösning där parterna kan mötas på halva vägen 

och därmed uppnå en balans (Yamak & Süer, 2005, s. 113). För att en verksamhet ska 

kunna fungera på ett smidigt sätt krävs det att alla intressenter är villiga att samarbeta 

(Bruzelius, 2000, s. 77). 

Företaget

Aktie

ägarna

Företags 
ledningen
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Hur arbetar då företaget för att lösa detta problem? På kort sikt försöker de fokusera på 

att få de olika intressenterna lätta på sina krav och därmed skapa en säkerhet för 

verksamheten. På lång sikt ligger fokus på att försöka öka företagets totala 

betalningsförmåga. En förutsättning för detta är naturligtvis att företaget genererar 

större vinster. Genom en ökad betalningsförmåga finns det möjlighet för företaget att 

öka belöningarna till de olika intressenterna. En ökad belöning för en intressent behöver 

inte betyda en minskad belöning för en annan intressent. Företaget försöker att skapa 

en långsiktig situation där alla vinner för att väga upp de uppoffringar som kan krävas 

från olika intressenter på kort sikt (Bruzelius, 2000, s. 72).  

 

Aktieägarperspektiv och aktieägarvärde 

 

Ett synsätt som under senare tid har varit väldigt diskuterat är det så kallade 

aktieägarperspektivet. Synsättet innebär att företagens huvudsakliga mål är att 

maximera värdeskapande för aktieägarna. Detta är en bred term och det kan vara lite 

oklart vad som egentligen avses med att maximera värdeskapande. Tanken är att 

företagen hela tiden försöker prestera på topp för att visa upp större vinster som sedan 

kan fördelas mellan ägarna (Samuelsson, 2004, s. 188). 

 

Maximera marknadsvärdet i företaget leder till en långsiktig framgång. Det gäller att 

kunna investera pengar för att kunna erhålla en god avkastning på investerat kapital. 

Processen inleds med att företagen producerar en produkt. Den säljs sedan på 

marknaden för ett högre värde än vad den kostade att producera. Produkten skapar 

mervärde åt företaget när intäkten är högre än kostnaden. Detta leder till en social 

välfärd när företag maximerar aktievärdet på sikt. För VD och ledning finns det flera 

olika vägvinnande beslut att välja mellan i en organisation men det allra viktigaste 

beslutet ligger i att maximera aktievärdet för att kunna expandera företaget, samt öka 

lönsamheten. Om alla företag använder sig av metoden kommer det på sikt leda till ett 

bättre välmående i hela samhället (Jensen, 2002, s. 239-240)  

 

Det är svårt att förklara för VD och ledning vad maximering av aktieägarvärdet 

verkligen innebär eftersom det varken är en vision eller strategi utan är istället ett mått 

på resultatet i företaget. Det förklarar inte vilka beslut som är rätt, eller vilken väg som 

leder till framgång. Däremot får individerna som driver företaget bekräftat om deras 

beslut var rätt eller fel med avseende på aktieägarvärde. För att underlätta till ökat 

aktieägarvärde bör företaget ge VD och ledning en strategi att utgå ifrån. Målet är att 

implementera ett långsiktigt tänkande istället för att fokusera på kortsiktiga mål, som 

endast avser den närmsta tiden. Anledningen är att fokus på kortsiktiga mål inte är det 

optimala sättet för att maximera aktieägarvärdet på lång sikt. Långsiktiga mål är istället 

det som skapar värde för aktieägare. Därför är det önskvärt att skapa ett personligt 

intresse i företaget för VD och ledning. Ett vanligt tillvägagångssätt är genom att införa 

långsiktiga incitament som baseras på aktie eller optionsprogram (Jensen, 2002, s. 245-

246). Att företaget vill skapa incitament för VD att arbeta i ägarnas bästa intresse kan 

relateras till agentteorin.  
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3.4 Agentteori 

 

Förhållandet mellan ägare och VD i ett företag har diskuterats flitigt och varit mycket 

omtalat under flera decennier. Problemet uppstod när ägarna separerades från 

företagskontrollen och kunde längre inte påverka besluten i samma omfattning. Det 

ledde till informationsglapp mellan ägare och VD (Berle & Means, 1991, s. 9).    

 

Teorin förklarar principal-agentförhållandet och den problematik som kan uppstå i ett 

företag.  Samspelet mellan ägare och VD skapar problem eftersom båda har olika 

arbetsuppgifter och mål inom företaget som kan leda till intressekonflikter. (Laffont & 

Martimort, 2002, s. 45-146). Ägarna vill uppnå högsta tänkbara avkastning på de 

pengar som investeras i företaget medan intressen för VD handlar om att maximera sin 

egen ersättning samt att strävan efter en framgångsrik karriär är viktigare än företagets 

välfärd. Agentteorin utgår från att både ägare och VD är nyttomaximerande och har 

olika målsättningar. Detta leder till att VD inte alltid agerar i ägarens bästa intressen 

utan istället fattar beslut som är till egen fördel (Eilifsen et al, 2010, s. 6) En av 

anledningarna till den ogynnsamma situation som uppstår för ägarna är att VD är mer 

insatt i företagets finansiella situation och kan därför dra nytta av detta i sina beslut. 

Eftersom jag utgår från att både ägare och VD är nyttomaximerande så kommer VD att 

utnyttja informationen till sin fördel för att tjäna sina egna syften. Risken finns att VD 

exempelvis manipulerar årsresultatet för att driva upp företagets aktiepris och på så vis 

erhålla en högre bonus (Nicholson & Kiel 2007, s. 587.) 

 

Enligt (Eisenhardt 1989, s. 58) omfattar agentteorin två problem mellan ägare och VD. 

Det första problemet uppstår på grund av att ägare och VD har olika målsättningar. 

Ägaren vill att företagets VD ska utföra de uppgifter som denna blivit tilldelad. 

Däremot kan det vara kostsamt och tidskrävande för ägaren att kontrollera att VD 

verkligen utför dessa uppgifter på rätt sätt. Det uppstår därför ett stort orosmoment från 

ägarens sida att kunna lita på sin VD och att denne agerar på det sätt som ägaren vill. 

Det andra problem som Eisenhardt tar upp är att ägare och VD kan ha skilda 

uppfattningar och attityder gentemot risk. Det kan uppstå situationer när beslut ska 

fattas som innefattar ett stort risktagande där ägare och VD har olika åsikter om hur 

företaget bör agera. Det kan exempelvis betyda att VD i företaget är mer riskbenägen 

och är därför mer villig att genomföra mer riskfyllda investeringar än vad ägaren av är.  

 

Agentkostnader  

 

Ägaren försöker motverka Eisenhardts två problem genom att styra VD till att agera 

mer i riktning av ägarens intressen och önskemål. Övervakning och kontroll av hur VD 

agerar kallas för agentkostnader och är ett vanligt förekommande verktyg som ägaren 

använder för att kunna kontrollera VD. Kostnaderna kan vara en mycket bra och 

nödvändig investering från ägarens sida som annars får det svårt att försäkra sig om att 

VD tar rätt beslut utifrån ägarens synvinkel. Utan den här typen av kontroll är risken 

stor att VD tar felaktiga beslut som inte ligger i linje med ägarens önskemål och kan 

därmed i slutändan bli kostsamma för ägaren.  Agentkostnaderna kan enligt (Jensen & 

Meckling 1976, s. 308) delas upp i tre poster.  Den första posten är övervakning och 

kontroll av VD. Den andra posten kallas för ”bonding costs” och innebär den kostnad 

som uppstår för VD eftersom han avstår från flera av sina egna intressen för att komma 

närmare ägarens målsättning. Den sista posten kallas för residual förlust och utgör den 

beräknande kostnaden som uppstår i företaget på grund av felbeslut från VD.  
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Agentteorin fokuserar på den intressekonflikt som finns mellan ägare och VD. Den 

huvudsakliga anledningen till att det uppstår problem mellan parterna är att deras 

målsättningar skiljer sig åt. För att lösa detta problem försöker ägaren utforma ett 

kontrakt som får deras intressen i företaget att smälta samman. Ett sätt att utforma 

kontraktet är att optimera ersättningen till VD men även göra honom mer delaktig i 

företaget genom att erbjuda delägarskap. För att åstadkomma detta inkluderar företag 

långsiktiga incitament i kontrakten vilket skapar naturliga incitament för VD att agera 

i företagets intresse. Att knyta till sig VD som delägare är inte bara en lösning på 

intressekonflikten mellan VD och ägare utan även en metod för att påverka VD att i 

framtiden ta mer strategiska beslut som i längden kommer att gynna i företaget. 

(Audretsch et al, 2009, s 153).  

 

 

Kritik till agentteori 

 

Det finns ett flertal forskare som kritiserar agentteorin. Frey förklarar att det finns inre 

och yttre motivationsfaktorer som tillsammans påverkar individens arbetsprestation. 

Agentteorin tar endast hänsyn till yttre motivationsfaktorer som belöningar medan Frey 

menar på att inre motivationsfaktorer, exempelvis arbetsmoralen måste tas i beaktning 

annars kommer belöningen att tränga undan arbetsmoralen hos individen, vilket på sikt 

leder till minskad arbetsprestation. Detta kallas för ”Crowding out” effekten, vilket 

innebär att inre motivationsfaktorer trängs åt sidan av yttre motivationsfaktorer (Frey, 

1997, s. 427). 

 

En säljare kan exempelvis uppleva kundservice som intressant och rolig. Det är den 

delen i jobbet som motiverar säljaren till att göra ett bra arbete. Däremot om företaget 

introducerar en prestationsbonus i organisationen kommer det leda till att säljaren 

intresserar sig mer för den monetära belöningen än att göra sina kunder nöjda. Det som 

händer är att de inre motivationsfaktorerna sjunker (Frey & Osterloh, 2002, s. 14). Hur 

inre motivationsfaktorer påverkar drivkraften hos VD leder mig vidare in på 

stewardshipsteorin.   
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3.5 Stewardship teori 

 

Teorin har likheter med agentteorin men tar en annan utgångspunkt. Skillnaden mellan 

teorierna är att stewardshipteorin bygger på att VD är pålitlig och lojal mot företaget 

samtidigt som dennes målsättning är att maximera aktieägarvärdet. Agentteorin utgår 

ifrån att VD arbetar mer för att tjäna sina egna intressen (Nicholson & Kiel, 2007, s. 

588.) Inom agentteorin finns det en klar koppling till kapitalism och främst till de 

ekonomiska och finansiella delarna av kapitalismen, därför antar teorin också att VD 

kommer att prioritera sina egna ekonomiska intressen i första hand. Detta kan visa sig 

genom att VD inte tar de mest ekonomiskt optimala besluten ur företagets synvinkel 

utan istället tar beslut som bättre gynnar egna intressen (Muth & Donaldson, 1998, s. 

5-6)  

 

Enligt Stewardshipteorin finns det andra faktorer än bara de ekonomiska bitarna som 

motiverar VD och styr dennes agerande.  Det handlar framförallt om inre 

motivationsfaktorer vilket inte kan mätas i pengar. Detta kan uttryckas genom behovet 

av att utföra ett bra arbete samt få ett erkännande från kollegor, styrelse och ägare. En 

annan faktor enligt Stewardshipteorin som i stor utsträckning påverkar hur VD agerar 

är viljan att visa god arbetsmoral (Muth & Donaldson, 1998, s. 5). VD drivs och 

motiveras av dessa faktorer till den grad att han/hon anses vara lojal och pålitlig mot 

företaget. Därför är det osannolikt att verkställande direktören skulle äventyra sitt rykte 

genom att jobba för egna intressen (Nicholson & Kiel, 2007, s. 588). 

 

Givet sin position har VD lärt känna företaget väl och har bra tillgång till specifik 

finansiell information om företaget. Detta utgör ett mycket bra underlag för 

beslutsfattande. Enligt stewardshipteorin kommer VD att använda informationen för att 

fatta strategiska beslut vilket kommer att gynna företaget och samtidigt öka 

avkastningen för aktieägarna (Nicholson & Kiel, 2007, s. 588). Därmed ifrågasätter 

teorin de antaganden som görs i agentteorin om att ägare och VD har olika 

målsättningar samt att det skulle finnas intressekonflikter mellan parterna. Enligt 

stewardshipteorin drivs VD mer av viljan att utföra ett bra jobb än de ekonomiska 

incitamenten som nämns i agentteorin (Donaldson & Davis, 1991, s. 51). Teorin 

argumenterar även för att övervakning och kontroll av företaget bör överlåtas från ägare 

till VD. Argumenten grundas på att VD har en bättre insyn i företaget med tillgång till 

relevant information. Genom att överlåta dessa beslut till VD skulle företaget kunna 

styras mer effektivt vilket skulle leda till ökade vinster samt en högre avkastning för 

aktieägarna (Muth & Donaldson, 1998, s. 5-6). 

 
Sammanfattningsvis visar dessa teorier olika perspektiv på huruvida företaget ska 

arbeta för att maximera värdet för sina aktieägare. Agentteorin visar på 

intressekonflikter som kan uppstå mellan ägare och VD och hur dessa kan stå i vägen 

för aktieägarnas intressen. Därför förespråkas att företagen bör använda sig av 

incitamentbaserad ersättning för att kunna styra VD i önskad riktning och därigenom 

uppnå bättre resultat. Stewardshipteorin menar istället att styra och kontrollera VD med 

en järnhand bör företaget utöka dennes handlingsfrihet eftersom det skulle leda till 

förbättrade resultat och ökad avkastning för aktieägare. 
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3.6 Belöningssystem 

 

Nu har jag presenterat bakgrundsteorierna i studien. Jag kommer nu att gå vidare med 

att ge läsaren en ökad förståelse för hur ett typiskt belöningssystem är uppbyggt. Jag 

kommer därför att redogöra för syftet med ett belöningssystem samt förklara vilka 

komponenter som ingår. Eftersom jag i studien vill studera belöningssystemens 

utformning samt dess komponenter så kommer detta avsnitt att fungera som underlag 

till min analys.  

 

Syftet med belöningssystem 

 

Meningen med belöningssystem är att knyta samman anställdas intressen med 

företagets strategi. Det är viktigt från företagens sida att anställda arbetar i riktning med 

företagets intresse och dess uppsatta mål. Belöningssystem används som ett verktyg för 

att åstadkomma detta. Det fungerar som en vägvisare och styr anställda mot rätt kurs. 

Belöningssystemet ska vara en motivationsfaktor till den anställde att jobba i rätt 

riktning. Belöningen måste anses vara meningsfull för att kunna sporra VD/ledningen 

att prestera bättre. (Arvidsson, 2005, s. 16).  

 

Det finns tre kontrollfördelar när man använder belöningssystem, information, 

motivation och personrelaterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 : Kontrollfördelar 

 

 

 

 

Information- Belöning hjälper anställda att förstå vilka områden som är av prioritet att 

lägga kraft på. Exempelvis ökar intresset för kundtjänst om bonusprogrammet 

inkluderar det området. 

 

Motivation- Anställda behöver ibland incitamentbaserad belöning som ger en extra 

”push” för att kunna klara av sina mål. Även anställda som är ambitiösa lockas med 

belöning för att kunna göra uppdrag åt företagen. Det kan vara exempelvis att samarbeta 

med en annan avdelning eller utbilda anställda.  

 

Personrelaterat- Ersättningen till anställda kan variera på olika sätt beroende på 

företagets syfte. Vissa företag erbjuder högre lön än vad konkurrenter gör för att kunna 

knyta till sig anställda med kompetens. Andra företag erbjuder en fast lön som är lägre 

än genomsnittet men istället finns det utrymme för en rörlig lön som baseras på 

prestation (Merchant, Van der Stede, 2007, s. 394 - 396 ).  

Kontrollför
delar 

 Information 
Person 

relaterat 

Motivation 
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Grundlön 

 

Grundlön är fast ersättning och fungerar som grundpelare i ett belöningssystem. Den 

anställdes prestation eller företagets resultat har ingen inverkan på grundlön vars storlek 

alltid är förutbestämd. Vissa människor kallar grundlönen för ”show- up pay” med 

vilket menas att den anställde erhåller ersättning för att gå till jobbet (Wilson, 2003, s. 

9). Storleken på grundlönen bestäms oftast genom jämförelse med andra företag inom 

samma bransch. Det uppstår därmed en marknadslön där företagen vet var nivån på 

grundlönen bör ligga (Murphy, 1999, s. 9).  

 

Kortsiktiga incitament 

 

VD och ledning kan erhålla en rörlig bonus om särskilda prestationsmått uppnås. Vid 

kortsiktig bonus bygger ersättningen på prestationer utförda under högst ett år, ibland 

även kortare tid. En fördel med kortsiktiga incitament är att de bygger på kortsiktiga 

mål och kan därmed ge snabba resultat. Enligt Armstrong är följande punkter målet 

med kortsiktiga incitament (Armstrong, 2002, s. 446): 

 

 Öka motivationen hos VD och ledningen, vilket leder till förbättrad prestation i 

företaget. 

 Belöna individuella prestationer. 

 Att få VD och ledning att lägga fokus på viktiga faktorer för företagets 

framgång. 

 Försäkra sig om att den totala ersättningen är konkurrenskraftig. 

 

En nackdel med kortsiktig bonus är att sambandet mellan bonus och aktieägare är 

förhållandevis svagt. Ägarens avkastning har inget direkt samband till bonus som 

betalas ut på årsbasis. Det behövs ett långsiktigt perspektiv som är kopplat direkt till 

aktien för att inte företaget ska lida på lång sikt (Rappaport, 1998, s. 113).   

 

Ytterligare en nackdel med kortsiktiga incitament är att i vissa fall betalar företag ut 

denna bonus trots att förutbestämda resultatmål inte uppnåtts. Då borde ersättningen 

utebli men eftersom organisationen och den ledande befattningshavaren har en stark 

koppling till varandra kan det resultera i att bonus betalas ut ändå. Enligt (Wilsson 2003, 

s. 12) kan detta bero på att lojalitet mellan parterna har växt fram under årens lopp vilket 

ligger till grund för detta problem. 

 

Långsiktiga incitament 

 

Långsiktiga incitament baseras på prestationer som sträcker sig längre än ett år. Tanken 

med programmet är att koppla anställdas prestation till företagets aktie. Det erhålls en 

belöning när anställda ökar det långsiktiga värdet för organisationen. Att bidra till 

företagets långsiktiga framgång är inte det enda målet med incitamentet utan också ett 

sätt att attrahera samt behålla personer med talang och bred kompetens. Långsiktiga 

incitament används främst till ledande befattningshavare eftersom strategiska beslut 

ligger i deras händer. Därmed har de möjlighet att påverka företaget på ett sätt som är 

omöjligt för vanliga anställda (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 397).  

 

Långsiktiga incitament består av aktier och optioner. Nedanför ska jag presentera dessa 

två aktierelaterade ersättningar på ett mer ingående sätt.  
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Aktier  

 

Hos börsnoterade företag finns möjligheten för alla att köpa aktier men för VD/ledning 

som erhåller en långsiktig bonus innebär det att aktieersättningen ges ut utan kostnad 

eller till rabatterat pris. Ledande befattningshavare bör äga aktier i företaget för att 

kunna arbeta i organisationens bästa intresse. Aktieägandet ökar motivationen och 

viljan när deras egna tillgångar blir beroende av företagets framgång (Hansson, 2005, 

s. 86). 

 

Optioner 

 

Optionsprogram är den vanligaste formen av långsiktiga incitament. Ordet option 

betyder val eller valfrihet, där ena parten är bunden och den andra har ett val. Rent 

allmänt om optioner innebär det rätten att förvärva värdepapper i framtiden till ett 

förutbestämt pris. Syftet med optionsprogram är att locka till sig och behålla kompetent 

personal samt ge dem en möjlighet att ta del av värdet som skapas till aktieägarna 

(Hansson, 2005, s. 125). Optioner som delas ut till VD och ledning blir vanligtvis låsta 

till företaget under optionsprogrammets löptid. Innehavaren kan då till exempel bara 

utnyttja 25 procent av optionerna per år (Murphy, 1999, s. 16). 

 

Teckningsoption, även kallad optionsrätt innebär rätten att teckna aktier i bolaget inom 

en viss tid och till ett förutbestämt pris. Optionsprogrammet får endast utfärdas i 

samband med emissioner av skuldebrev. Det blir en utspädning av aktierna i och med 

emissionen, vilket leder till fler aktier (Hansson, 2005, s. 122-123). 

 

Köpoption var den första metoden som användes inom optionsmarknaden. Det innebär 

att anställda får köpa aktier i företaget till ett bestämt pris och inom en bestämd tid 

(Hansson, 2005, s. 127). 

 

Personaloptioner innebär att anställda erbjuds optioner inom företaget. Exempelvis 

får VD och ledning optioner gratis eller till ett rabatterat pris (Hansson, 2005, s. 125).     
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3.7 Tidigare forskning 

 

Här presenterar jag tidigare forskning inom området. Jag vill med detta avsnitt lyfta 

fram andra forskares studier och visa vad de kommit fram till. Jag har tagit med studier 

som fokuserar på fyra områden. De två första områdena visar hur ersättning påverkas 

av företagens storlek samt lönsamhet. Vidare har jag med forskning som förklarar en 

anledning till hur ineffektiva löner kan uppstå i företag. Detta kallas enligt forskarna 

för ”managerial power hypothesis”. Det sista området jag valt att presentera i tidigare 

forskning behandlar hur rörlig ersättning på kort och lång sikt korrelerar med 

lönsamhet. I tabellen nedan har jag på ett enkelt sätt försökt sammanfatta forskningen 

där jag visar på vilken marknad studien är genomförd, vilka variabler som använts samt 

vilka resultat forskarna kommit fram till. Jag har därefter gjort en kort beskrivning av 

varje enskild studie för att ge en mer ingående beskrivning av dessa undersökningar.  
 

 

Tabell 1: Tidigare forskning 

Forskare Marknad & år Variabler Resultat 
Ciscel & Carroll 

1980 

USA 1970-1976 Tillgångar, 

försäljningstillväxt, 

lön, 

bonus 

Samband mellan 

storlek på 

ersättning till VD 

och företagets 

storlek. 

Rosen 1982 1982 Storlek på företag VD i större företag 

har mer ansvar, 

därmed bör lönen 

vara högre. 

Himmelberg & 

Hubbard (2006) 

USA 1992-1998 Lön,  

bonus,försäljning, 

optioner 

Ersättning till VD 

är högre i större 

företag. 

Gabiax & Landier 

(2008) 

USA 1980-1993 Lön, bonus, 

optioner, 

marknadsvärde, 

EBIT, omsättning 

Företagets storlek 

kan förklara 

mönster i VD 

ersättning över tid.  

Murphy (1985) 1964- 1981 Grundlön, bonus + 

grundlön, total 

ersättning, optioner, 

aktieavkastning 

Starkt samband 

mellan 

aktieägarnas 

avkastning och 

bonus till VD. 

Jensen & Murphy 

(1990) 

USA 1974-1986 Lön, bonus, 

aktieavkastning, 

optioner 

Svagt samband 

mellan VD 

ersättning och 

prestation. Även 

andra faktorer 

spelar in. 

Miller (1995) 1983- 1989 Lön, bonus, EPS, 

ROE, nettovinst, 

omsättning 

Inget samband 

mellan ersättning 

och prestation 
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Här följer en mer ingående presentation av de studier jag presenterat i tabellen ovan.  

 

Mitt första område fokuserar på hur ersättning till ledande befattningshavare påverkas 

av storleken på företaget. Jag har därför valt ut fyra empiriska studier som alla har 

förklarat att ett samband existerar. Nedan presenterar jag kortfattat vad dessa forskare 

har kommit fram till och hur deras förklaring till sambandet skiljer sig åt.   

 

Redan 1980 förklarade (Ciscel & Carroll 1980, s. 7-13) att storleken på tillgångar är en 

avgörande faktor för storleken på ersättning till VD. (Rosen 1982 s. 311) byggde vidare 

på detta och menade att företag försöker hitta ledande befattningshavare som besitter 

hög kompetens samt har sällsynta talanger. Priset som företagen får betala för att kunna 

knyta dessa eftertraktade individer är höga ersättningspaket. Rosen förklarar vidare att 

ersättningens omfattning beror på företagens storlek. Små firmor har generellt sett lägre 

ersättningar än vad större företag har. VD som innehar talang är mer värdefulla i större 

företag och bör därför erhålla högre ersättningar. Två andra forskare (Himmelberg & 

Hubbard 2000, s. 26- 28) var inne på samma linje där en stegvis ökning i vice 

direktörens kompetens och begåvning i större företag har en betydande roll eftersom 

deras omfattning av kontroll och ansvar är större. Det kan resultera i positiva 

förändringar i organisationen som leder till ökat värde i företaget.  

 

(Gabaix & Lander 2008, s. 49- 51) utvecklade en enkel jämviktsmodell av VD lön. 

Forskarna kom fram till att om det råder jämvikt på marknaden så beror ersättningen 

till VD på storleken i sitt företag samt även hur andra företag med samma storlek betalar 

ut ersättning. Undersökningen är baserad på företag i USA mellan åren 1980 till 2003 

där tydliga mönster finns mellan storleken på företagen och omfattningen av VD lön. 

Gabaix & Lander förklarar att lönen borde växa i ett 1 till 1 förhållande till företagets 

storlek. Modellen visade att en sexfaldig ökning av USA:s VD lön kan hänföras till en 

Hall & Liebman 

(1998) 

USA, 1980- 1994 Lön, bonus, 

optioner, 

avkastning, aktier 

Starkt samband 

mellan prestation 

och VD – 

ersättning. 

Lilling (2006) Nordamerika 

1993-2003 

Lön, bonus, övrig 

ersättning, optioner 

Positiv korrelation 

mellan ersättning 

och prestation 

Bebchuk & Fried 

(2004) 

USA, 2004 Managerial Power 

Hypotes 

Samband mellan 

”Extraction rents” 

och ineffektiva 

ersättningar 

Murphy 1999 USA, 1970- 1996 Grundlön, bonus, 

aktier, optioner 

Optioner ligger till 

grund för ökning 

av ersättning 

Smith & Watts 

(1992) 

USA, 1965- 1985 Lön, bonus, 

optioner, tillgångar, 

omsättning, 

incitamentbaserad 

ersättning 

Långsiktiga 

incitament är ett 

bra komplement 

Merhebi & 

Pattendon & Swan 

& Zhou, (2006)  

Australien, 1990- 

1999 

Lön, bonus, 

förmåner, ROE, 

ROA 

Samband mellan 

ersättning och 

prestation 
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sexfaldig ökning av börsvärdet på stora företag under perioden som undersökningen 

baserades på.    

 
I mitt andra område fokuserar jag på studier som har kunnat förklara ett samband mellan 

ersättning och prestation. Det finns ett flertal studier att relatera till där forskare menar 

på att någon sorts form av samband mellan ersättning och prestation existerar. Dock 

visar (Millers 1995, s. 1361)  forskning motsatt resultat, det vill säga att det inte finns 

något samband mellan ersättning och prestation.  

 
Murphy (1985, s 11) genomförde en omfattande studie redan på 1980- talet mellan 

ersättning och prestation. Han använde sig av datamaterial som sträckte sig under en 

20 års period.  Han kom fram till slutsatsen att det fanns ett signifikant samband mellan 

aktieägarnas avkastning och bonus till VD. Sedan studerade (Jensen och Murphy 1990, 

s. 225) om sambandet mellan ersättning och prestation där hänsyn har tagits till 10 400 

chefer under en 10 årsperiod. Forskarna genomförde även ett känslighetstest, det vill 

säga undersökte hur ersättning till VD ökade i takt med aktieägarnas ökning. De kom 

fram till att ersättningen ökar med 3,25 procent när aktieägarnas värde ökar med 1000 

dollar. Trots att ett konkret resultat kunde presenteras anser forskarna att det inte var 

tillräckligt tillförlitligt utan att det finns andra faktorer som spelar in mellan prestation 

och bonus.  

 

I en artikel skriven av (Miller 1995, s. 1361, 1365) under mitten av 90- talet undersöktes 

även här sambandet mellan löneförändring och prestation. Forskaren använde sig av 

hypoteser för att testa korrelationen mellan nettoresultatet, ROE och EPS med 

ersättning. Det intressanta i Millers slutsats var att inget signifikant samband mellan 

ersättning och prestation påträffades. Istället fanns det ett samband mellan VD 

ersättning och hur företaget presterade i jämförelse med andra företag inom samma 

bransch.  

 

År 1998 följde (Hall & Liebman 1998, s. 65) upp forskarna (Jensen & Murphys 1990,  

s. 225) studie men använde sig av företag under åren 1980-1994. Deras slutsats var att 

det fanns en positiv relation mellan ersättning och prestation. Den positiva 

korrelationen förklarades med att optionsbaserad ersättning slog igenom under 

perioden vilket är en viktig del i incitamentsbaserad ersättning.   

 

Två studier på 2000 - talet, en amerikansk och en australiensisk undersökning, kunde 

båda bekräfta ett samband mellan bonus och prestation. Den amerikanska 

undersökningen använde sig av 24 000 börsföretag under en 10-årsperiod. Slutsatsen 

var en positiv korrelation mellan ersättning till VD och företagets prestation, och därför 

bör incitamentsbaserade kontrakt motivera en VD att jobba för företagets intresse. 

Forskarna menar på att incitamentsbaserade kontrakt kan vara en lösning på 

agentkostnaden (Lilling 2006, s. 101-103, 112). I den australiensiska undersökningen 

utgick forskarna från tre hypoteser och kom fram till att VD ersättningen beror både på 

storleken på företaget samt prestationen. Studien visade att VD ersättning ökade med 

2,74 procent för varje 10 - procentig ökning av företagets storlek. De förklarar även 

vidare att större företag har en högre kapacitet att betala ut större ersättningar (Merhebi 

et al, 2006, s. 481, 495). 

 

I mitt tredje område presenterar jag en hypotes som forskarna Bebchuk & Fried har 

utformat. Hypotesen ger en förklaring till hur ineffektiva löner kan uppstå i företag.  
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Jag vill därför undersöka hur relationen mellan långsiktig bonus och grundlön ser ut för 

att kunna få en uppfattning om lönerna på den svenska marknaden är effektiva. 

(Bebchuck & Fried (2004 s. 4-8)           

 

(Bebchuck & Fried (2004 s. 4-8) har utformat en hypotes som heter ”managerial power 

hypothesis”. Den förklarar uttrycket ”extraction rents” som innebär hur ineffektiva 

ersättningar kan uppstå i företag. Hypotesen går ut på att en stark VD eller ledning kan 

påverka storleken på sin egen ersättning. Individer som har en stor personlighet i 

kombination med kompetens och talang har en fördel när lönen ska förhandlas fram. 

Ersättning till ledande befattningshavare diskuteras fram av styrelsen i ett företag. När 

det uppstår en svag bolagsstyrning där VD/ledning har för mycket att säga till om kan 

det resultera i att styrelsen ger efter för att möta krav från VD/ledning. Den totala 

ersättningen som förhandlas fram kan påverkas i allra högsta grad av VD/ ledningen 

till att bli oproportionerlig och inte alls vara anpassad till tjänsten som personen besitter. 

Inom företaget innebär det att ineffektiva lönenivåer uppstår som kan påverka framtida 

beslut negativt. Det beror på att om den överbetalda individen är tillfredsställd med 

lönen kan det leda till att drivet och viljan att göra bra ifrån sig sjunker, som i sin tur 

påverkar företaget i stort.  Hypotesen förutspår att en ledande befattningshavare som är 

starkare än styrelsen erhåller en större ersättning. Lönen kommer att vara högre och 

mindre känslig för prestation när VD/ledning har större inflytande.    

 

En viktig aspekt i managerial power hypotesen är ”outrage cost”. Det innebär att när 

styrelsen har godkänt ersättning till ledande befattningshavares fördel kan styrelsen i 

viss utsträckning bära de ekonomiska kostnaderna, beroende på hur ägarna och 

utestående investerare uppfattar ersättningarna.  Om de uppfattar kostnaden obefogad 

och alltför hög kommer deras vilja att investera i framtiden att sjunka. Ju högre ”outrage 

cost” som uppstår desto svårare blir det för styrelsen att godkänna lönen samtidigt som 

ledande befattningshavare tycker det är besvärligare att föreslå den nya ersättningen 

redan från början. Från styrelse och VD/ledningens sida försöker man minimera 

”outrage cost” och göra den osynlig för investerare för att på så sätt kunna driva upp 

ersättningen utan att investerare reagerar på den höga kostnaden. Metoden kallas för 

”kamouflage” när ersättningsystem är konstruerade efter att gynna ledande 

befattningshavare. När ”kamouflage” förekommer i företagen blir 

kompensationssystemen ineffektiva och leder till att incitamentbaserad ersättning 

saknar slagkraft. I långa loppet kommer det skada företagets prestation. Ett effektivt 

och optimalt belöningssystem bygger på att grundlönen bör vara lägre om bonus ska 

ingå. Då blir bonusen känsligare gentemot grundlönen och motiverar VD/ledningen till 

att prestera bättre (Bebchuk & Fried 2004 s. 4-8). 

 

I sista området diskuterar jag studier som visar hur incitamentsbaserad ersättning 

motiverar individer att arbeta bättre och hårdare. Enligt studierna leder detta till högre 

lönsamhet. Nedanför har jag presenterat forskning som förklarar att både kortsiktiga 

och långsiktiga incitament leder till bättre resultat för företagen. 

 

(Murphy 1999, s 2485) genomförde en studie som var inriktad på att jämföra 

långsiktiga incitament mellan åren 1992- 2008. Optionsprogram omfattade endast 20 

procent av VD ersättningen 1992 men steg därefter till 49 procent år 2000. Murphy 

drog slutsatsen att den totala ersättningen växte i samma takt som optionsprogrammen.  
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Förhållandet mellan korta och långsiktiga incitament har undersökts av ett flertal 

forskare. (Smith & Watts 1992, s 106)  kom fram till att långsiktiga incitament är ett 

bra komplement till årliga bonusar för ledande befattningshavare. Deras förklaring 

byggde på att långsiktiga program motiverar till att prestera bättre åt företaget genom 

att jobba hårdare samt att det förlänger deras beslutshorisont. Det leder till att VD tar 

mindre risker när beslut ska fattas samt arbetar för företagets bästa. Deras slutsats var 

att långsiktiga incitament är ett bra verktyg att använda sig av för att kunna maximera 

aktieägarvärdet. Tre andra forskare (Gaver et al (1992, s.53) visar i sin studie att 

sambandet är svagt mellan maximering av aktieägarvärdet och långsiktiga incitament 

och syftar till att de flesta företagen har kortsiktiga bonusplaner som påverkar VD till 

den grad att långsiktiga incitament endast utgör en mindre förändring. Vidare menar 

forskarna att årliga bonusplaner dominerar individens motivation så pass mycket att det 

inte går att dra en slutsats att det finns ett samband mellan maximering av 

aktieägarvärdet och långsiktiga incitament.  

 

(Richardson & Waegelein 2002, s 204) undersökte förhållandet mellan korta och 

långsiktiga incitament med företagets resultat. Med hjälp av hypotestest fastslog 

forskarna att långsiktiga incitament är det bästa verktyget att använda för att en chef 

ska kunna förvalta företagets resurser på främsta sätt. Incitamentet innebär även att 

ledande befattningshavare fokuserar mindre på hur intäkterna ser ut tillskillnad mot 

företag med kortsiktiga incitament där bonus betalas ut årligen. I undersökningen 

bekräftade Richardson och Waegelein sambanden som forskarna Smith, Watts och 

Larcker tog fram 20 år tidigare att användandet av långsiktiga incitament ledde till en 

högre årlig avkastning.   

 

Det finns underlag för att kortsiktiga incitament ökar resultatet i företag. , (Mcmillan et 

al, 1989, s. 97), (Schlesinger & Heskett 1991, 83-100), (Lazear 1996, s.1346), (Paarsch 

& Shearer 2000, s. 59-92) kom alla fram till slutsatsen att prestationsbaserad ersättning 

till anställda leder till större vinster och en ökad tillväxt för företaget. I dessa studier är 

det framförallt produktiviteten som ökar när kortsiktiga incitament används. 

Forskningen har inte tagit hänsyn till långsiktiga incitament utan endast utgått från 

företag som har haft fast lön. Grundlönen har sedan kompletterats med 

prestationsbaserad ersättning för att öka motivationen hos personalen.    
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3.8 Val av variabler 

 
Som jag har angett tidigare är syftet med studien att undersöka hur belöningssystemen 

på den svenska marknaden är utformade samt vilka faktorer som inverkar på ersättning 

till ledande befattningshavare. Därför har jag baserat valet av mina variabler på det 

belöningssystem jag beskrev i kapitel 3.6. För att kunna undersöka detta har jag valt ut 

variabler som behandlar ersättning i form av grundlön och incitamentsbaserad 

ersättning. Dessa kommer att fungera som ett verktyg för att analysera 

belöningssystemens uppbyggnad och visa på förhållandet mellan komponenterna.  

 
Vidare vill jag studera vilka faktorer som inverkar på ersättning. En av de faktorer jag 

därför kommer att undersöka är företagens storlek. Det finns flera forskare som studerat 

sambandet mellan ersättning och storlek på företaget. Omsättning och tillgångar är i 

dessa studier vanligt förekommande mått på företaget storlek.   

Gabiax & Landier menar på att omsättning är en bra indikator för att mäta storleken på 

företag (Gabaix & Landier, 2008, s. 65, 93), (Ciscel och Carroll 1980, s. 13) använder 

istället tillgångar som mått i sina studier. Jag har i studien valt att använda mig av både 

omsättning och tillgångar eftersom jag anser att tillförlitligheten i resultaten blir högre 

när jag använder fler mått som visar på samma sak. 

 

En annan faktor som jag kommer att analysera är hur lönsamhet inverkar på ersättning 

till ledande befattningshavare. Jag har därför valt att inkludera två lönsamhets mått i 

studien. I en studie genomförd av Lilling har han använt sig av ROE samt ROCE för 

att mäta lönsamhet (Lilling, 2006, s. 103). Jag ser även att Erturk i sin studie använt 

ROCE som ett mått för lönsamhet i företag (Erturk, 2005, s. 62). Jag tyckte att dessa 

mått lämpade sig väl även i undersökningen och därför har jag valt att använda ROE 

samt ROCE som lönsamhetsmått. Nedan följer en kort förklaring av lönsamhetsmåtten 

samt formeln för att räkna ut dessa mått. Samtliga variabler presenteras på följande sida 

i tabell 1: Variabler. 

 

ROCE (Avkastning på sysselsatt kapital) 

 

Måttet mäter avkastning på investerat kapital. Det är ett sätt att analysera hur effektivt 

företaget använder sina pengar och hur investeringar genererar vinster. För aktieägare 

är måttet av stor vikt och ger dem en bra inblick i företagets situation. (Holmström, 

2007, s. 386).   

 

ROCE = Rörelseresultat + finansiella intäkter 

              Totala tillgångar – kortfristiga skulder                   

 

ROE (Avkastning på eget kapital) 

 

ROE visar förräntningen på kapitalet som aktieägare har satsat. Nyckeltalet ger en bra 

bild över hur företaget använder sitt egna kapital för att öka vinsten. Avkastningen på 

eget kapital har stor betydelse för företagets självfinansieringsförmåga. För att räkna ut 

ROE tar man resultat efter finansiella poster delat med eget kapital (Holmström, 2007, 

s. 387). 

 

ROE = Resultat efter finansiella poster 

                         Eget kapital  
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I Tabellen visar jag vilka variabler som kommer att ingå i empirin. Dessa kommer att 

användas till den beskrivande statistiken samt till regressionsanalyserna. Jag förklarar 

variabelns innebörd samt vilket område den kommer att användas under. Tabellen ger 

även information om dummyvariablerna och hur jag har kodat dessa.  
 

Tabell 2: Variabler  

Variabler Förklaring Användningsområde 
Grundlön VD Visar storleken på grundlön till 

VD. 

Presenteras i beskrivande 

statistik för att visa på skillnader 

mellan branscherna. Ingår även i 

regressionsanalyserna 

Bonus VD Storleken på den årliga rörliga 

bonusen. 

Kommer att presenteras i 

beskrivande statistik för att visa 

på skillnader mellan 

branscherna. 

Total ersättning VD Årlig rörlig bonus plus grundlön. Används i både den beskrivande 

statistiken samt 

regressionsanalyserna. 

Andel bonus VD Visar på förhållandet mellan årlig 

bonus och total ersättning för VD. 

Används i beskrivande statistik 

för att belysa hur stor 

bonusdelen av den totala 

ersättningen är inom de olika 

branscherna. 

Grundlön ledning Visar storleken på grundlön till 

ledning. 

Presenteras i beskrivande 

statistik samt används i 

regressionsanalyserna. 

Bonus ledning Storlek på den årliga rörliga 

bonusen. 

Presenteras i beskrivande 

statistik för att visa skillnader 

mellan branscherna. 

Total ersättning ledning Årlig rörlig bonus plus grundlön, 

allt annat exkluderat 

Används i både beskrivande 

statistik och regressionsanalyser. 

Andel bonus ledning Visar förhållandet mellan årlig 

bonus och total ersättning för 

ledning. 

Presenteras i beskrivande 

statistik för att visa hur stor årlig 

bonus är i förhållande till total 

ersättning mellan branscherna. 

Förhållandet total lön 

ledning/VD 

Visar hur stor ledningens totala 

ersättning är i förhållande till total 

ersättning för VD. 

Presenteras i beskrivande 

statistik för att visa hur stor 

skillnaden i total ersättning är 

mellan ledning och VD i de 

olika branscherna. 

Tillgångar Summan av företagets totala 

tillgångar. Information från 

balansräkning. 

Presenteras i beskrivande 

statistik samt ingår i 

regressionsanalyserna. 

Omsättning Summan av den totala 

omsättningen rapporterad i 

resultaträkning. 

Används i 

regressionsanalyserna. 

ROE Avkastning på eget kapital. Presenteras i beskrivande 

statistik för att ge en bild av hur 

lönsamhet skiljer sig mellan 

branscherna. Ingår även i 

regressionsanalyserna. 

ROCE Avkastning på sysselsatt kapital. Ingår som variabel i 

regressionsanalyserna. 
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Följande del av tabellen visar de dummyvariabler som ingått i studien samt hur 
dessa är kodade. 
 
 

Dummyvariabler Förklaring Användningsområde Kodning 
Kortsiktig bonus 

 

Årlig rörlig bonus. 

 

Visas i beskrivande statistik 

för att visa hur vanligt det är 

att företag använder 

kortsiktig bonus. Används 

även i regressionsanalyserna. 

Företag med 

kortsiktig bonus 

kodas med 1. 

 

Företag utan 

kortsiktig bonus 

kodas med 0. 

Långsiktig bonus Bonusprogram som 

baseras på en längre 

period än ett år. 

Presenteras i beskrivande 

statistik, visar användandet 

av långsiktig bonus i 

branscherna. Även med i 

regressionsanalyserna. 

Företag med 

långsiktig bonus 

kodas med 1. 

 

Företag utan 

långsiktig bonus 

kodas med 0. 

Bonus kopplad till aktien Visar om utfallet av 

bonus baseras på 

resultatmått kopplade 

till aktiekursen. 

Presenteras i beskrivande 

statistik. 

Företag med bonus 

kopplad till aktien 

kodas med 1. 

 

Företag utan bonus 

kopplad till aktien 

kodas med 0. 

Endast kortsiktig bonus Företag som bara har 

kortsiktig bonus. 

Ingår i regressionsanalyserna. Endast kortsiktig 

bonus kodas med 1. 

 

Kort och långsiktig 

bonus kodas med 0. 

Kort och långsiktig bonus Företag med både kort 

och långsiktig bonus. 

Ingår i regressionsanalyserna. Kort och långsiktig 

bonus kodas med 1. 

 

Endast kort eller 

långsiktig bonus 

kodas med 0. 
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3.9 Forskningsfrågor 

 

Övergripande handlar uppsatsen om belöningssystemets utformande och vilka faktorer 

som påverkar ersättning till ledande befattningshavare. Den teoretiska referensramen 

har fungerat som en guide för hur problemet och syftet ska besvaras. Utifrån avsnittet 

om belöningssystem samt tidigare studier har jag tagit fram variabler som ska ligga till 

grund för undersökningen. Med detta som underlag har jag arbetat fram de 

forskningsfrågor som presenteras nedan.  

 

Dessa frågor har jag ställt upp för att analysera flera områden som jag anser kan påverka 

ersättning till ledande befattningshavare. Tidigare studier har varit en inspirationskälla 

i valet av forskningsfrågor. Jag har kunnat se mönster i studierna där forskningen har 

behandlat olika faktorer och dess inverkan på ersättning. Jag har därför valt att utgå 

från de faktorer som presenterats i den tidigare forskningen. Utifrån dessa har jag byggt 

forskningsfrågorna som jag sedan kommer att testa med hjälp av en regressionsmodell. 

 

1. Finns det samband mellan storleken på den totala ersättningen och storleken på 

företaget? 

 

Min tanke med forskningsfrågan är att se om totala ersättningen växer med företagets 

storlek. (Gabiax & Landier 2008, 49-51), visar att lönen borde stiga i 1 till 1 förhållande 

med företagets storlek. Det finns även andra forskare som har kommit fram till samma 

slutsats bl.a. (Cicel & Carroll, 1980, s. 7-13). Därför vill jag undersöka om företagets 

storlek är en faktor som påverkar ersättning till ledande befattningshavare. 

 

2. Finns det samband mellan storlek på total ersättning och lönsamhet då jag statistiskt 

kontrollerar för företagens storlek? 

 

Jag vill i den här frågan undersöka om ersättning till ledande befattningshavare 

påverkas av företagets lönsamhet. Det finns ett flertal tidigare studier som har visat att 

det föreligger ett samband mellan prestation och ersättning. Murphy förklarade detta 

redan 1985, sedan dess har detta även bekräftats av ett flertal andra forskare. Enligt 

agentteorin bör företag knyta sin VD till företaget genom att erbjuda långsiktig 

incitamentsbaserad ersättning. Utfall av sådan ersättning baseras vanligtvis på 

uppfyllandet av resultatmål. Om företagen förbättrar sina resultat betalas bonus ut, 

vilket borde öka ersättningen till ledande befattningshavare. Jag vill av den anledningen 

studera hur lönsamhet inverkar på ersättning. 

 

3.  Är grundlönen högre i företag utan långsiktiga incitament? 

 

Med denna fråga avser jag undersöka om långsiktiga incitament påverkar storlek på 

grundlön. Jag anser att grundlönen bör vara lägre om personen får långsiktig ersättning 

i form av optioner och aktier. I den tidigare forskningen presenterades ”managerial 

power hypothesis” som förklarar att ersättningen inte alltid är effektiv i ett företag. 

Vilket enligt denna teori beror på att VD kan påverka storleken på sin egen ersättning 

som leder till att den långsiktiga bonusen inte blir tillräckligt känslig i förhållande till 

grundlönen. Det kan leda till att prestationen sjunker eftersom bonus inte utgör den 

motivationsfaktor som den är skapad att göra. Av denna anledning anser jag att den 

påverkan långsiktiga incitament har på ersättning är viktig att studera.  
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4. Vilken av kort eller långsiktig incitamentsbaserad ersättning har störst samband 

med lönsamhet?  

 

Jag vill med frågan undersöka om det finns skillnad i lönsamhet mellan företag som har 

kort eller långsiktig incitamentsbaserad ersättning till ledande befattningshavare. 

Agentteorin menar på att långsiktiga incitament kopplar samman ledande 

befattningshavares intressen med företagets intressen. Jag anser att incitamentsbaserad 

ersättning är en grundpelare i belöningssystemet och därmed en viktig faktor att 

undersöka.  Tidigare forskning har visat att kortsiktiga incitament har lett till bättre 

resultat i företag (Schlesinger & Heskett, 1991, s. 83-100).  

 

I princip alla företag som ingår i studien använder kortsiktiga incitament. Detta innebär 

att företag med långsiktiga incitament även använder kortsiktiga incitament. Därför 

måste jag analysera skillnaden mellan kort och långsiktiga incitament genom att ställa 

företag med endast kortsiktiga incitament mot de med både kort och långsiktiga 

incitament.  
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3.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

I referensramen har jag utgått från ett brett perspektiv för att sen smalna av mina teorier 

och stegvis komma in mer på det område som undersökningen handlar om. Jag börjar 

därför med klassiska motivationsteorier för att sen presentera intressentmodellen med 

fokusering på aktieägarperspektivet. Vidare kommer jag in på agentteorin som förklarar 

förhållandet mellan ägare och VD. Som komplement till agentteorin har jag förklarat 

Stewardshipteorin. Dessa båda teorier tar upp hur yttre och inre motivationsfaktorer 

påverkar ledande befattningshavare. I nästa steg förklarar jag hur ett belöningssystem 

är uppbyggt och vilka komponenter som utformar systemet. I nästa steg presenterar jag 

de variabler som ingår i undersökningen. Därefter behandlas den tidigare forskning som 

finns inom området samt hur denna har legat till grund för de forskningsfrågor som jag 

avslutningsvis presenterar. Figuren visar utformningen av teoretiska referensramen.  

 

 

 Motivationsteorier 

 
 Intressentmodellen 

 
 Agentteori 

 
 Stewardshipteori 

 
 Belöningssystem 

 
 Forskningsfrågor 

 
 Val av variabler 

 
 Forskningsfrågor 

 

Figur 4: Sammanfattning teori 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt i studien. Jag kommer 

att förklara hur mitt urval ser ut samt hur jag har arbetat för att samla in och 

bearbeta data. Detta gör jag i syfte att ge läsaren en djupare förståelse för hur 

studien har genomförts och därmed möjliggöra för en replikation av studien. 

4.1 Urval 

I en studie måste forskaren börja med att göra ett urval av populationen om det inte är 

möjligt att genomföra studien på hela populationen. För att resultaten av studien ska 

kunna generaliseras krävs det att urvalet är representativt. Det finns flera olika 

urvalstekniker som forskaren kan tillämpa. Utgångspunkten är dock alltid den 

population som studien syftar att genomföras på. En population består av alla de enheter 

som författarna utgår ifrån när de gör sitt urval (Bryman & Bell, 2005, s. 110-111).  

 

En metod som ofta används är sannolikhetsurval. Denna innebär att ett urval slumpas 

fram vilket medför att varje enhet ur populationen har lika stor sannolikhet att bli vald. 

Därmed minimeras skillnaden mellan urvalsgruppen och den population urvalet baseras 

på. Ett generellt antagande är att urvalet blir representativt när denna metod tillämpas 

(Bryman & Bell, 2005, s. 111). 

 

Jag har i undersökningen valt att göra en studie av företag som finns noterade på 

Stockholmsbörsen. Denna är uppdelad i tre listor, Large, Mid och Small cap. Vilken 

lista företagen tillhör är beroende av deras storlek och syftar då till företagets 

marknadsvärde. Vid diskussionen och beslutandet av vilka företag jag skulle inkludera 

i studien har jag utgått från den tidsaspekt jag har haft att arbeta med. Tillgänglighet till 

material och information samt vilka företag som jag ansett vara mest relevanta för 

studien.  

 

Det jag kom fram till var att jag ville fokusera på att studera hur belöningssystemen är 

utformade främst inom de större bolagen på Stockholmsbörsen. Eftersom jag studerar 

ersättning till VD och ledning tyckte jag att dessa företag var mest relevanta då det ofta 

omfattar fler personer än i mindre företag. De större bolagen är också de som blir mest 

uppmärksammade av media och därmed de som det debatteras mest kring. Min tanke 

var därför att göra en studie av alla företag som ingår under Large cap på 

Stockholmsbörsen. Efter ytterligare diskussioner kom jag fram till att även inkludera 

Mid cap. Jag ansåg att det var bäst att ta med dessa företag för att vara säkra på att jag 

skulle få en tillräckligt stor population i studien och därmed mer tillförlitliga resultat. 

 

Jag kommer i studien att utgå från den information som finns presenterad i respektive 

företags årsredovisning. Detta är ytterligare en anledning till att jag valt att bara ta med 

företag från Large och Mid cap och exkludera företag från Small cap. Jag tror att det 

finns tillgång till mer detaljerad information i de större företagens årsredovisningar än 

företag från Small cap. På så vis minskar jag även risken för bortfall i studien och kan 

därmed uppnå säkrare resultat. 

 

Den population jag genomför studien på består alltså av samtliga företag på Large och 

Mid cap och utgörs sammanlag av 135 företag. Därmed kommer jag att göra en 

totalstudie på hela populationen eftersom jag anser att min tidsram tillåter detta. 

Vanligtvis brukar det vara nödvändigt att göra ett urval eftersom det kan vara både dyrt 
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och tidskrävande att göra en undersökning av hela populationen (Holme & Solvang, 

1997: 182). 

 

4.2 Bortfall 

 

I alla typer av studier förekommer det bortfall, detta är något som är svårt att komma 

ifrån. Genom att noga tänka igenom konstruktionen på studien kan författaren ändå 

påverka bortfallet till att bli så minimalt som möjligt. I en kvantitativ studie brukar 

problemet med bortfall uppstå i samband med enkätundersökningar. En låg 

svarsfrekvens kan ha många olika orsaker, det kan bero på att enkäten inte når ut till 

alla personer som ingår i urvalsgruppen (Bryman & Bell, 2005, s. 122). 

 

I denna studie använder jag mig av årsredovisningar från 135 företag. De problem jag 

har haft med bortfall har därför varit relaterat till tillgängligheten av informationen. 

Överlag har årsredovisningarna innehållit mycket bra information och varit 

lättillgängliga då jag endast behövt gå in på respektive företags hemsida för att få 

tillgång till årsredovisningen. Jag har trots detta stött på en del problem hos vissa 

företag. Jag har i årsredovisningarna tittat på ersättning för både VD och ledning. 

Informationen jag har sökt efter är storlek på grundlön och årlig rörlig bonus.  

 

För att kunna göra en rättvis jämförelse av ersättning till ledning mellan de olika 

företagen har jag delat totala ersättningen till ledningen med antal personer som har 

ingått i ledningen. Därigenom har jag fått fram en snittlön som jag sedan har använt till 

att jämföra mellan företagen. Problemet jag stött på är att några av företagen har 

rapporterat grundlön och bonus som en klumpsumma och jag har därför inte kunnat 

titta på relationen mellan dessa. I några av årsredovisningarna har jag haft problem att 

identifiera hur många personer som ingår i ledningen. Detta resulterade i att även om 

jag hade information om grundlön och bonus kunde jag inte räkna ut något genomsnitt 

och var därför tvungen att rapportera detta som bortfall. I de fall jag har hittat grundlön 

och bonus för VD men ej för ledning så har jag ändå valt att ta med det företaget 

eftersom informationen räcker till för att genomföra några av testerna. I de fall jag har 

haft problem med att hitta löner för både VD och ledning samt fördelningen mellan 

grundlön och bonus för dessa har jag blivit tvungna att rapportera detta som bortfall. 

Detta på grund av att storleken på lönerna och fördelningen mellan fast och rörlig lön 

är centrala och tänkta att ställas mot andra variabler i de tester som jag senare genomför. 

Totalt har jag stött på den här typen av problem hos nio företag. 

 

Ett annat problem som jag har haft är att jag i balansräkningen hos vissa av företagen 

har haft svårigheter med att urskilja kortfristiga skulder. Denna information har varit 

nödvändig för mig eftersom en av variablerna som jag använder mig i studien är ROCE. 

För att kunna räkna fram detta nyckeltal har jag varit beroende av information om 

kortfristiga skulder. Hos de flesta företagen har detta framgått klart och tydligt i 

balansräkningarna. Men hos några av företagen har det inte funnits någon fördelning 

mellan långfristiga och kortfristiga skulder. Eftersom jag inte på ett säkert sätt har 

kunnat urskilja denna information hos några av företagen har jag valt att se detta som 

bortfall för att inte riskera att validitet och reliabilitet i studien påverkas. Detta problem 

har jag stött på hos nio företag och det har då handlat om företag verksamma inom 

finans och fastighetsbranschen.  
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I ett fall har jag även haft problem med att hitta årsredovisningen vilket av klara skäl 

ledde till bortfall. Totalt har jag haft ett bortfall på 18 (bilaga 1) företag av 135 (bilaga 

4) vilket jag ändå anser vara en relativt låg siffra och därmed inte bör påverka resultatet 

för min studie i någon större utsträckning eftersom jag anser att jag fortfarande har ett 

tillräckligt stort underlag för att få tillförlitliga resultat. I tabellen nedan visar jag hur 

bortfallet har fördelat sig mellan branscherna. I bilaga 1 presenteras de företag som 

utgör bortfallet i studien. 

 
Tabell 3: Bortfall 

 
 Antal företag Bortfall Procent 

Mid cap 78 10 12,8 % 

Large cap 57 8 14 % 

Totalt 135 18 13,3 % 

 

4.3 Empirisk datainsamling 

 
Datamaterialet som jag baserar studien på har jag samlat in från företagens 

årsredovisningar och det kommer fungera som underlag till empirin. Min första tanke 

vid insamling av materialet var att använda mig av affärsdata vilket är en databas som 

jag har tillgång till genom Umeå Universitet. Där hittade jag information från 

företagens resultat och balansräkningar. Eftersom informationen fanns tillgänglig 

genom affärsdata skulle detta ha sparat mig mycket tid. Jag har även varit i behov av 

information angående de ersättningar som företagen betalat ut till VD och ledning. 

Därför bestämde jag mig för att istället vara konsekventa och hämta all information 

från årsredovisningarna då jag anser det mer tillförlitligt när all information kommer 

från samma källa. 

 

Insamlandet har varit tidskrävande men jag ansåg att det fanns tillräckligt med tid för 

att hinna med båda listorna utifrån den tidsram jag har haft att arbeta med. För att kunna 

dela upp företagen i respektive bransch använde jag mig av Avanzas branschindelning 

som finns tillgänglig på deras webbsida.  

 

Materialet som jag har samlat in är baserat på koncernens resultat, i de fall när 

ersättningen är uppdelad mellan moderbolag och dotterbolag så har jag adderat dessa 

för att vara konsekventa med att utgå från koncernen.   

 

Information gällande ersättning samt information om långsiktiga incitamentsprogram 

har jag hittat i årsredovisningarna under noten ersättning till ledande befattningshavare.  

Ersättning till VD och ledning i form av grundlön och årlig rörlig bonus har jag 

rapporterat i Tkr. Vissa årsredovisningar rapporterar informationen i olika valutor och 

därför har jag varit tvungna att räkna om dessa siffror till SEK. Jag har använt mig av 

växelkursen på balansdagen den 31/ 12 år 2009. Dessa växelkurser har jag hittat på 

http://www.exchangerates.org.uk.  

 

  

http://www.exchangerates.org.uk/
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 1 US dollar   =  7,1396 SEK 

 

 1 Euro          =  10,2561 SEK 

 

 1 GBP         =  11,5197 SEK 

 

Jag måste även poängtera att ersättningsvariablerna redogör jag för i TKR medan 

lönsamhetsmåtten samt storleksvariabler är presenterade i MKR.  

 

Underlaget för att räkna ut ROCE samt ROE har jag hittat i företagens resultat och 

balansräkningar. Där har jag även hittat information om omsättning och tillgångar. 

4.4 Databearbetning 

 

Efter att ha samlat in all information jag behövt för att genomföra studien har jag 

sammanställt denna i Excel. Nästa steg var att klassificera företagen efter bransch och 

lista eftersom det gav mig en överskådlig bild av materialet. När jag hade sammanställt 

alla företag kontrollerade jag att företagen i Excelmallen stämde överens med antalet 

på Large och Mid cap. Efter att Excelmallen var komplett lade jag över all information 

i SPSS för att kunna göra mina regressionsanalyser.   

 

En viktig faktor som jag har tagit hänsyn till är de extremvärden som förekommer i 

vissa av variablerna. För att förbättra tillförlitligheten i resultaten av mina 

regressionsanalyser har jag därför räknat ut logaritmen på dessa variabler innan jag 

genomfört regressionsanalyser i SPSS. Det handlar om följande variabler. Grundlön 

VD, total ersättning VD, grundlön ledning, total ersättning ledning, tillgång och 

omsättning. Dessutom har jag tagit bort några extrema värden i ROE samt ROCE vilket 

påverkade resultaten av regressionsanalyserna. Det handlar om följande företag. I 

Bioinvent International har jag tagit bort ROE (- 317 procent) samt ROCE (- 322 

procent). För CDON group har jag tagit bort värdet för ROE vilket låg på 1380 procent. 

Avslutningsvis tog jag bort ROE för Swedish Match vilket uppgick till 329 procent. 

 

Första steget i empirin är beskrivande statistik där jag klassificerade alla företagen i 

branscher. Sen har jag räknat ut min, median, max och medelvärde för alla variabler. 

Jag har räknat ut alla dessa värden för samtliga branscher. Jag har kompletterat detta 

med att räkna ut ett genomsnitt av alla företag för att kunna jämföra varje enskild 

bransch mot genomsnittet för populationen. Med hjälp av den beskrivande statistiken 

vill jag på ett överskådligt sätt visa hur belöningssystemen är utformade i svenska 

börsföretag.  

 

Efter den beskrivande statistiken har jag fortsatt med att genomföra 

regressionsanalyser. Jag började med att göra ett Pearson korrelationstest på de 

variabler som jag testar i regressionerna. Syftet med detta var att säkerställa att det inte 

fanns kollinearitet mellan testvariablerna. Jag undviker därmed att eventuell korrelation 

mellan variablerna påverkar tillförlitligheten i regressionerna på ett negativt sätt.  

 

Vidare var jag tvungen att koda några av de variabler som ingår i regressionsanalysen 

där värdet på variabeln var antingen ja eller nej. Vi kodade om dessa till 1 eller 0 för att 

de skulle bli statistiskt användbara. Nedanför beskriver jag regressionsanalysmodellen 

och statistiska begrepp som jag kommer använda vid analys av resultaten. 
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4.5 Multipel regression 

 

Jag ville undersöka om det fanns samband mellan variablerna jag definierat och hur 

dessa stod sig i förhållande till varandra. Jag har därför valt att använda mig av en 

regressionsanalys vilket jag anser vara en lämplig metod för att illustrera detta.  

Modellen används för att förklara hur en beroende variabel, (y,) påverkas av den 

oberoende variabeln (xi).  

 

I mitt fall kommer jag att testa flera oberoende variabler (x1, x2, x3…osv) mot den 

beroende variabeln. Det kallas för en multipel regressionsanalys och används för att 

visa på relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010: 314). Denna typ av regressionsanalys lämpar sig väl för 

att beskriva mer avancerade samband och används ofta inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Pallant, 2005: 140).  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +…+ BnXn 

Formel för multipel regressionsanalys(Muijs, 2004, s. 162)  

 

4.5.1 Statistiska begrepp 
 
Här kommer jag att gå igenom statistiska begrepp som jag kommer att använda i de 

kommande kapitlen, empiri, analys och slutsats. 

 

 Determinationskoefficienten även kallad R2 visar på modellens förklaringsgrad. 

Den visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras 

med hjälp av de oberoende variablerna (Muijs, 2004, s. 165-166). I mitt fall kan 

det handla om hur mycket av variationen i grundlön till VD som kan förklaras 

av storleken på företagens tillgångar samt ROE och långsiktiga incitament. Ett 

resultat på mellan 0,3 till 0,5 räknas som ett måttligt resultat medan ett resultat 

över 0,5 anses starkt (Muijs, 2004, s. 165-166). 

 

 Statistisk signifikansnivå visar på säkerheten i resultaten jag kommer fram till. 

För att resultaten ska vara säkra bör signifikansnivån vara så låg som möjligt. 

Desto lägre signifikansnivå desto säkrare resultat. En signifikansnivå på 0,05 

betyder att resultaten är sanningsenliga i 95 % av fallen (Muijs, 2004, s 168). 

jag kommer att testa resultaten på 5 % och 10 % signifikansnivå.  

 

 B-koefficienten visar om variabeln har en positiv eller negativ inverkan på den 

beroende variabeln. Den visar även hur stor denna påverkan är, storleken på B-

koefficienten låter mig se hur stor förändringen i Y(beroende variabel) är när 

X(oberoende variabel) förändras med en enhet(Muijs, 2004, s. 167). 

 

 Betavärdet visar vilken av de oberoende variablerna som har störst inverkan och 

därmed bidrar mest till variationen i den beroende variabeln (Muijs, 2004, s. 

167). 

 

 Dummyvariabler används i regressionsanalyser för att koda kvalitativa 

oberoende variabler. (Djurfeldt et al, 2010, s. 320).  En dummyvariabel kan anta 
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flera värden, till exempel ja eller nej. Dessa kodas om till antingen ett eller noll 

där ett betyder ja och noll betyder nej  

4.5.2 Multikollinearitet  
 

Viktigt att ta i beaktande vid multipla regressionsanalyser är risken att det kan uppstå 

multikollinearitet, vilket är en vanlig felkälla. Det innebär att de oberoende variablerna 

som ingår i regressionsanalysen korrelerar med varandra vilket leder till att resultaten 

av studien kan bli mindre tillförlitliga (Djurfelt et al 2010: 364-366). För att undersöka 

om det finns multikollinearitet mellan mina variabler har jag genomfört en 

korrelationsmatris i SPSS där jag testar alla  oberoende variabler mot varandra.  

 

Enligt (Djurfelt et al, 2010, s. 364-366) signalerar det problem om det upptäcks 

korrelationer som överstiger 0,8 eller 0,9. Det bästa är att få ett resultat som istället 

ligger runt noll och indikerar att det inte finns någon korrelation mellan variablerna. 

Om resultatet skulle överstiga 0,8 eller 0,9 är deras rekommenderade lösning på 

problemet att plocka bort en av de korrelerande variablerna för att därmed få ett mer 

tillförlitligt resultat. 

 

Enligt korrelationsmatrisen existerar det korrelation mellan ROCE och ROE. Den faller 

sig relativt självklar eftersom måtten liknar varandra. Jag har valt att ta med båda dessa 

variabler men i regressionsanalyserna kommer jag bara att använda ett av dessa mått 

för att undvika risken för multikollinearitet. Jag kan även se en stark kollinearitet mellan 

log omsättning och log tillgångar som uppgår till 0,728 vilket är strax under gränsen på 

0,8 som enligt (Djurfelt et al 2010, 364-366) innebär att variablerna korrelerar med 

varandra. Eftersom dessa två variabler ligger så pass nära gränsen för 0,8 kommer jag 

inte att använda dessa två variabler i samma regressionsanalys för att minimera risken 

med multikollinearitet. Mellan övriga variabler kan jag inte se att det föreligger någon 

korrelation som skulle innebära att variablerna inte kan användas i samma regression. 

För korrelationsmatris, se bilaga 2.  

4.6 Access 

Jag har inte upplevt några större problem med att hitta företagens årsredovisningar 

förutom i ett enstaka fall vilket jag då klassade som bortfall. Enligt 

årsredovisningslagen är alla börsnoterade företag skyldiga att upprätta en offentlig 

årsredovisning. Detta har gjort det enkelt för mig att hitta informationen jag behövt för 

att genomföra studien. Årsredovisningarna har jag hämtat på internet där jag gått in på 

respektive företags hemsida.  Eftersom jag har begränsat mig till räkenskapsåret 2009 

har det ibland skapat problem att hitta rätt version. Jag märkte därför att det snabbaste 

sättet att hitta informationen var att söka på Google som gav mig bra sökträffar direkt.  

 

I årsredovisningen har det varit problem med att hitta rätt siffror som jag behöver. I 

majoriteten av företagens årsredovisning har jag hittat det jag letade efter direkt. Oftast 

har företagen strukturerat och delat upp alla siffror på ett lätt och överskådligt sätt som 

gör det lätt för läsaren att hitta det som man söker efter. I vissa fall har jag dock upplevt 

svårigheter med att hitta informationen då strukturen skiljer sig mycket åt mellan 

årsredovisningarna. Företag har ibland exempelvis summerat total ersättning för VD 

med total ersättning för ledningen. Det innebar att jag var tvungen att läsa mig till hur 

stor ersättning VD erhållit av den totala summan och sedan dra bort denna för att kunna 

räkna ut ledningslönerna. 
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5. Empiri & Analys 

I detta kapitel sammanställer och analyserar jag den information som ligger till 

grund för undersökningen. Jag kommer inledningsvis att presentera beskrivande 

statistik för att ge en översiktlig bild av hur belöningssystemen är utformade. Därefter 

presenterar jag resultaten av de regressionsanalyser jag haft till hjälp för att besvara 

mina forskningsfrågor. 

5.1 Beskrivande statistik 

Här presenterar jag beskrivande statistiken. Inledningsvis har jag valt att visa en tabell 

över branschfördelning för att illustrera hur stora branscherna är i förhållande till 

varandra. Därefter går jag vidare med att presentera statistik över tillgångar och ROE. 

Detta fungerar som bakgrundsinformation om branscherna. Jag vill med detta ge 

läsaren en bild av branschernas storlek och lönsamhet innan jag går vidare med att 

presentera statistiken för de olika komponenterna. Jag har valt att inte visa statistik för 

omsättning samt ROCE eftersom dessa mått förklarar samma sak som tillgångar och 

ROE. Statistiken i detta avsnitt presenteras med hjälp av diagram och tabeller. Jag 

redovisar siffrorna i form av min, median, max och medelvärde för att illustrera 

skillnader samt se likheter mellan branscher.   

 

Jag har avgränsat mig till att endast presentera statistik för fyra av de totalt tio 

branscherna. Resterande branscher finns med men de presenteras tillsammans under 

raden övriga sex branscher. Där har jag räknat ut genomsnittet för dessa branscher. Jag 

har gått tillväga på det här sättet eftersom jag ansåg att det skulle bli för omfattande att 

göra en presentation av alla branscher och gjorde därför ett urval där jag utgick från ett 

flertal aspekter. Till att börja med har jag utgått från storlek som jag ansåg var en viktig 

faktor. Jag har även försökt att ta med branscher som inte liknar varandra för att få med 

variation. Dock har jag tagit med både industrivaror & tjänster samt material på grund 

av att jag anser att dessa branscher innefattar några av landets största och mest 

etablerade företag. De branscher där jag har haft ett stort bortfall av information har jag 

av naturliga skäl uteslutit från beskrivande statistiken. Jag har kompletterat urvalet av 

branscher med den rad som jag kallar för ”alla branscher”. Där har jag räknat ut ett 

genomsnitt av alla 135 företagen som kommer att fungera som en referensram att 

jämföra varje enskild bransch mot. Nedan följer statistiken. 
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I undersökningen utgår 

jag från alla företag på 

Stockholmsbörsens 

listor Large och Mid 

cap. Dessa utgör 

sammanlagt 135 

företag. Jag kan i 

figuren se hur dessa 

fördelar sig mellan de 

olika branscherna. 

Som jag kan se är det 

en stor variation i 

storleken av de tio 

branscher som finns 

representerade. I 

figuren kan jag se att  
                                          Figur 5: Branschfördelning 
 

den största branschen är industrivaror & tjänster som utgörs av 39 företag. Denna följs 

av finans & fastighet samt sällanköpsvaror & tjänster som utgörs av 32 respektive 22 

företag. Dessa tre branscher utgör majoriteten av marknaden med tillsammans 93 

företag.  
 

Figur 6: Tillgångar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tabellen ovan vill jag ge en bild av hur stora företagen är inom de olika 

branscherna. Jag har därför valt att presentera statistik över företagens tillgångar vilket 

jag använder som ett mått för att mäta storlek. Jag kan se att material och hälsovård är 

de branscher som ligger i topp vilket innebär att dessa branscher innefattar de största 

företagen. Industrivaror & tjänster placerar sig aningen lägre men ligger på en nivå över 

genomsnittet för de övriga sex branscherna i undersökningen. Dock ligger branschen 

under det totala genomsnittet för alla branscher på Stockholmsbörsen vilket jag kan se 

genom att jämföra med stapeln längst ut till höger. Sällanköpsvaror & tjänster är den 

Figur 5: Branschfördelning 
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bransch som har det lägsta värdet på tillgångar. I tabellen ser jag att tillgångar inom 

denna bransch endast utgör en fjärdedel av det genomsnittliga värdet för alla branscher.  
 

Figur 7: ROE 

 

 
 

 

ROE använder jag i undersökningen som ett mått för att mäta lönsamhet i företagen. 

Syftet med denna tabell är därför helt enkelt att på ett översiktligt sätt visa hur 

lönsamheten skiljer sig åt mellan företagen i undersökningen. Från tabellen kan jag 

utläsa att sällanköpsvaror & tjänster visar högst värde på ROE med strax över 20 

procent. Även hälsovård och industrivaror & tjänster har höga värden på ROE och jag 

kan se att båda dessa branscher ligger över genomsnittet för alla branscher vilket är 

strax under 15 procent. Material har det lägsta värdet och som jag kan se från tabellen 

ligger ROE för denna bransch under fem procent. Jag kan se att detta utgör mindre än 

en fjärdedel av det högsta värdet vilket jag såg inom sällanköpsvaror & tjänster. 
 

5.2 Komponenter belöningssystem 

 

Jag vill med detta avsnitt visa hur belöningssystemen i företagen på Stockholmsbörsens 

Large och Mid cap listor är utformade. Jag kommer därför att presentera de 

komponenter som jag valt att fokusera på i studien. Detta gör jag utifrån ett 

branschperspektiv då jag visar hur resultaten för komponenterna skiljer sig åt mellan 

olika branscher. Jag börjar med att visa hur ersättningarna för VD och ledning fördelar 

sig mellan grundlön och bonus. Jag kommer även att presentera information om hur 

den totala ersättningen ser ut för både VD och ledning inom de olika branscherna. 

Vidare kommer jag att belysa hur total ersättning till ledning förhåller sig till total 

ersättning för VD. Statistik kommer även att presenteras för andel bonus i förhållande 

till total ersättning för både VD och ledning eftersom jag vill visa på hur detta 

förhållande ser ut. Slutligen kommer jag att presentera statistik som belyser i hur stor 

utsträckning företagen i de olika branscherna använder sig av kortsiktiga respektive 

långsiktiga incitamentsprogram som en del av ersättning till VD samt ledning. För de 

företag som använder sig av långsiktiga incitamentsprogram lyfter jag även fram 

statistik som visar i hur stor utsträckning dessa företag baserar utfallet av 



39 
 

incitamentsprogrammen på resultatmål kopplat till aktien. Syftet med denna statistik är 

att ge en översiktlig bild av hur belöningssystemen på Stockholmsbörsen är utformade 

och visa hur ersättningarna fördelar sig mellan VD och ledning ur ett 

branschperspektiv.   
 

Tabell 4:  Beskrivande statistik, grundlön VD 

 

Grundlön VD  TKr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 2000 4899,4 13170,1 5732,7 39 

Material 4700 5734 8461,2 6057,4 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 1057 4008,5 15800 4843,9 22 

Hälsovård 1497 3205,5 12504 5183,8 10 

Övriga 6 branscher 600 3000 15981 4271,6 56 

Alla branscher 600 3970 15981 4961,9 135 

 

Som jag ser i tabellen finns de lägsta grundlönerna för VD inom sällanköpsvaror & 

tjänster med ett lägsta värde på 1 057 Tkr. Jag kan dock se att även den högsta 

noteringen återfinns i denna bransch och uppgår till hela 15 800 Tkr. Därmed kan jag 

konstatera att den största skillnaden mellan lägsta och högsta grundlön finns inom 

denna bransch. Det skiljer då hela 14 743 Tkr mellan dessa löner. Det går att utläsa ett 

liknande mönster för industrivaror & tjänster samt hälsovård. Där kan jag se att 

minilönen uppgår till 2 000 respektive 1 497 Tkr. Maxvärdet för dessa branscher ligger 

på 13 170 respektive 12 504 Tkr. Även här kan jag därmed se stora skillnader mellan 

lägsta och högsta grundlöner inom branscherna. Genom att studera medelvärdet kan jag 

se att material är den bransch som har högst medelvärde på lönerna och en VD tjänar 

då i genomsnitt 6 057 Tkr. När jag studerar medelvärdet för alla branscher kan jag se 

att detta ligger på 4 961 Tkr. Av de fyra branscher jag presenterar här är det endast är 

sällanköpsvaror & tjänster som har ett lägre medelvärde. Lönerna håller sig dock på en 

relativt jämn nivå och sett till medelvärdet varierar de mellan 4 271 till 6 057 Tkr.  

Medianlönerna ligger i överlag lite lägre än medelvärdet. Jag kan dock se att material 

även har de högsta medianlönerna. 

 
Tabell 5: Beskrivande statistik, grundlön ledning 

 

Grundlön ledning TKr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 425 2021,2 5213,7 2329,7 39 

Material 1627,1 2075 3743,4 2651,4 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 501,3 1497,8 3557,6 1610,1 22 

Hälsovård 717,6 1705,5 3765,5 1954,6 10 

Övriga 6 branscher 441,7 1508,5 7116 1997,7 56 

Alla branscher 425 1822 7116 2067,0 135 

 

Den lägsta grundlönen för ledningen om jag ser till minvärdet finner jag i industrivaror 

& tjänster där jag kan avläsa en siffra på 425 Tkr. Detta är även det genomsnittliga 

minvärdet för alla branscher. Material är den bransch som har den högsta grundlönen 

sett till minvärdet och betalar som minst 1 627 Tkr. Om jag tittar på maxvärdet istället 

kan jag se att industrivaror & tjänster ligger i topp bland de fyra branscher jag 

presenterar här, maxlönen uppgår där till 5 213 Tkr. När jag ser till alla branscher kan 

jag dock utläsa ett ännu högre värde som uppgår till hela 7 116 Tkr. Jag kan dock slå 

fast att storleken på grundlönen varierar mycket inom industrivaror & tjänster och det 
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skiljer 4 788 Tkr mellan högsta och lägsta lön inom branschen. De övriga tre 

branscherna ligger på en jämn nivå sett till den maximala lönen. Däremot kan jag se att 

dessa tre ligger långt efter genomsnittet för alla branscher då maxlönen uppgår till ca 

50 procent av genomsnittet. När jag studerar medelvärdet kan jag se att material har de 

högsta medellönerna med 2 651 Tkr. Denna bransch tillsammans med industrivaror & 

tjänster är de enda som överträffar medelvärdet för alla branscher. Jag kan även se att 

medianlönen är högst inom material och att den uppgår till 2 075 Tkr. 

 

Det jag så här långt har kunnat konstatera är att material är den bransch som ligger i 

topp när det kommer till höga grundlöner. Detta gäller för både VD och ledning. 

 
Tabell 6: Beskrivande statistik, bonus VD 

 

Bonus VD  Tkr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 1 1901 7875 2139,3 39 

Material 1500 2034,7 5950 2879,8 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 240 1370 5908 1610 22 

Hälsovård 15 2382 12908,3 4724,2 10 

Övriga 6 branscher 30,7 1524,5 14193,5 2512,6 56 

Alla branscher 1 1857 14193.5 2422,5 135 

 

 

Som jag kan se från tabellen så är industrivaror & tjänster den branschen med lägsta 

minvärdet för utbetald bonus med endast 1 Tkr. Jag ser att även hälsovård har ett lågt 

lägsta värde med 15 Tkr. Material är den bransch som här sticker ut ur mängden och 

jag ser att inom denna bransch är lägsta nivån för erhållen bonus hög och en VD inom 

branschen får som minst 1 500 Tkr. Av de fyra branscher som jag presenterar här kan 

jag se att hälsovård är den bransch som har de högsta bonusarna sett till maxvärdet, 

vilket uppgår till 12 908 Tkr. Det absolut högsta maxvärdet kan jag dock se tillhör 

någon av de övriga sex branscherna. Hälsovård var den bransch med det högsta 

maxvärdet och jag kan se att denna bransch även ligger i topp för både median och 

medellön med 2 382 respektive 4 724 Tkr. Därmed kan jag se att en VD inom denna 

bransch erhåller höga bonusar. I tabellen ovan kan jag även se att även material är en 

bransch där VD erhåller hög bonus.  

 
Tabell 7: Beskrivande statistik, bonus ledning 

 

Bonus ledning Tkr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 20 505,5 7777 1066,6 39 

Material 26,6 460,4 598,5 444,6 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 29,5 309 4471,1 595,4 22 

Hälsovård 15,4 571,4 3018,3 1102,1 10 

Övriga 6 branscher 33,5 624,2 5158,8 887,7 56 

Alla branscher 15,4 461,7 7777 888,1 135 

 

I tabellen ser jag att minvärdet för utbetald bonus till ledningen pendlar mellan 15 till 

29,5 Tkr vilket är relativt låga summor och jag kan inte se att någon bransch utmärker 

sig likt som för VD. När jag studerar nivån för maximal utbetald bonus ser jag att 

industrivaror & tjänster ligger högst till med 7 777 Tkr. Detta överstiger maxnivån för 

de andra branscherna med god marginal. Jag kan t.ex. se att material har ett extremt 
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lågt maxvärde vilket endast uppgår till 598 Tkr. Genom att studera median och 

medelvärdena för dessa branscher kan jag konstatera att hälsovård har en hög nivå på 

utbetald bonus till ledningen. Jag ser att värdet på medianen uppgår till 571 Tkr vilket 

är det högsta medianvärdet bland de fyra första branscherna. Dock återfinner jag det 

absolut högsta medianvärdet inom övriga sex branscher vilket uppgår till 624 Tkr. 

Studerar jag medelvärdet kan jag se att detta inom hälsovård uppgår till 1 102 Tkr vilket 

är det högsta medelvärdet. Därmed kan jag se att hälsovård är den bransch som betalar 

de högsta bonusarna även till ledningen.   

 

För VD har jag kunnat se att bonusutbetalningarna är högst inom hälsovård sett till både 

medelvärde och median. Även för ledningen är dessa värden högst inom hälsovård. Jag 

kan därför konstatera att utbetald bonus är högst för både VD och ledning inom 

hälsovård.  

 
Tabell 8: Beskrivande statistik, total ersättning VD 

 

Total ersättning VD  TKr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 2000 5955 19445,7 7252,8 39 

Material 4700 6875 12950 7703 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 1299 5179 19629 6014,9 22 

Hälsovård 1512 4379,5 23674,9 8490,7 10 

Övriga 6 branscher 600 3900 24046,1 5693,9 56 

Alla branscher 600 5224 24046,1 6527,2 135 

 

Den lägsta totala ersättningen till VD hittar jag inom sällanköpsvaror & tjänster där jag 

har ett rapporterat värde på 1 299 Tkr. Även hälsovård har en låg siffra som uppgår till 

1 512. Genom att se till lägsta värdet för alla branscher kan jag ändå konstatera att dessa 

siffror överstiger det absoluta minvärdet på stockholmsbörsen med över 100 procent. 

Material är den bransch som har det högsta minvärdet på total ersättning till VD, och 

jag kan se att inom denna bransch tjänar en VD alltså minst 4 700 Tkr. Hälsovård är 

den bransch som har rapporterat den högsta totala ersättningen bland våra fyra 

branscher och den uppgår till 23 674,9 Tkr. Detta ligger även nära den absoluta 

toppnoteringen sett till alla företag. Efter hälsovård kommer sällanköpsvaror & tjänster 

och industrivaror & tjänster som har rapporterat total ersättning på maximalt 19 629 

respektive 19 445,7 Tkr. När jag tittar på medelvärdet så kan jag se att även där är det 

hälsovård som rapporterar högst ersättning och då med 8 490,7 Tkr i genomsnitt för 

branschen. Jag kan se att detta överstiger medelvärdet för alla branscher med ca 2 000 

Tkr. Medelvärdet för total ersättning inom de olika branscherna ligger dock på en 

relativt jämn nivå då det skiljer ca 2 500 Tkr mellan högsta och lägsta medelvärde. 

Tittar jag på medianen är däremot hälsovård den bransch som har det lägsta värdet med 

4 379,5 Tkr. Material har det högsta medianvärdet med 6 875 Tkr och överstiger även 

medianvärdet för alla branscher som ligger på 5 224 Tkr. 
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Tabell 9: Beskrivande statistik, total ersättning ledning 

 

Total ersättning ledning Tkr Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 560 2800 10366,9 3227,9 39 

Material 2075 2606,6 4323,6 2969 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 530,8 1757,1 5972,6 2092,1 22 

Hälsovård 733 2023,6 6783,8 2811,8 10 

Övriga 6 branscher 475,2 1475,8 11568,8 2619,1 56 

Alla branscher 475,2 2190,9 11568,8 2749,1 135 

 

När jag studerar tabellen kan jag se att minvärdet på den totala ersättningen till 

ledningen i materialbranschen sticker ut ur mängden och att den är betydligt högre än 

för de övriga branscherna. Ledningen erhåller som lägst en total ersättning på 2 075 

Tkr inom material medans det kan vara så lågt som 560 Tkr för industrivaror & tjänster. 

Jag kan därmed konstatera att det är stor skillnad på den lägsta ersättningen för dessa 

branscher. Men när jag ser till maxvärdet för total ersättning kan jag se att industrivaror 

& tjänster istället är den bransch som har det högsta värdet med hela 10 366,9 Tkr. 

Detta ligger också nära det högsta maxvärdet för samtliga branscher vilket ligger på 

11 568 Tkr. Jag kan se att de andra tre branscherna har ett maxvärde som är betydligt 

lägre än för industrivaror & tjänster. Det lägsta maxvärdet hittar jag inom material och 

uppgår till en summa av 4 323,6 Tkr. Material var även den bransch som hade den 

högsta minimala totalersättningen och jag kan därmed konstatera att den totala 

ersättningen ligger på en relativt jämn nivå för den branschen och svänger alltså mellan 

2 075 till 4 323,6 Tkr. Både medelvärdet och medianen för dessa branscher ligger inom 

ett tätt intervall. Även om det skiljer mycket på extremvärdena så kan jag därmed se att 

den genomsnittliga totala ersättningen håller sig på en liknande nivå för samtliga 

branscher.  

 

Sett till medelvärdet så är den totala ersättningen för VD högst inom hälsovård, för 

ledningen är industrivaror & tjänster den branschen med högst medelvärde. Genom att 

titta på medianen har jag kunnat se att VD erhåller högst total ersättning inom material. 

För ledningen var medianvärdet för total ersättning högst inom industrivaror & tjänster. 

Material låg dock tätt bakom. 

 

 
Tabell 10: Beskrivande statistik, förhållande total ersättning ledning/VD 

 

Förhållande tot lön ledning/VD  Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 27,85% 43,22% 115,54% 47,46% 39 

Material 29,79% 34,78% 53,80% 39,59% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 20% 34,14% 69,05% 37,87% 22 

Hälsovård 30,6% 47,78% 100,83% 53% 10 

Övriga 6 branscher 16,87% 43,28% 211,00% 52,2% 56 

Alla branscher 16,87% 41,93% 211,31% 47,7% 135 

 

Som jag kan se i tabellen så ligger den minsta totala ersättning till ledning i förhållande 

till total ersättning till VD på 16,87 procent för övriga sex branscher. När jag tittar på 

medelvärdet för branscherna kan jag se att snittet för den totala ersättningen till 

ledningen varierar mellan 53 procent till 37 procent. Medelvärdet för alla branscher 

visar en siffra på 47,7 procent. Medianen är förhållandevis lik medelvärdets siffror med 
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den skillnaden att alla siffror är lite lägre och ligger mellan intervallet 47 procent till 34 

procent.    

 
Tabell 11: Beskrivande statistik, andel bonus VD 
 

Andel bonus VD   Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 2,39% 25,78% 42,86% 22,83% 39 

Material 23,81% 27,84% 45,95% 31,26% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 10,67% 25,76% 45,50% 24,4% 22 

Hälsovård 1% 39,61% 54,52% 32,23% 10 

Övriga 6 branscher 2,13% 28,58% 59,03% 31,48% 56 

Alla branscher 1% 28,5 % 59,03% 27,46% 135 

 

 

Tabellen visar hur stor bonusandelen till VD är i förhållande till den totala ersättningen. 

Som jag kan se har hälsovård det lägsta min- värdet med endast 1 procent. Däremot har 

material det överlägset högsta min- värdet med 23,81 procent vilket är dubbelt så högst 

som sällanköpsvaror & tjänster som återfinns på andra plats. Det högsta värdet hittar 

jag bland de sex övriga branscherna med ett värde på 59,03 procent. På andra plats finns 

hälsovård med 54,52 procent och därefter kommer resterande tre branscher med ett 

maxvärde mellan 45 procent till 42 procent. Branschen hälsovård har det högsta 

medelvärdet med 32,48 procent och överstiger värdet för alla branscher som ligger på 

27,46 procent. Både material och övriga sex branscher kommer tätt därefter med 31 

procent. Överlag kan jag se att bonusandelen till VD av den totala ersättningen ligger 

som max mellan 59 procent till 42 procent. Däremot har alla branscher förutom material 

ett lågt lägsta värde.    

 
Tabell 12: Beskrivande statistik, andel bonus ledning 

 

Andel bonus Ledning   Min  Median Max Medel N 

Industrivaror & Tjänster 2,1% 18,09% 81,32% 23,72% 39 

Material 6,9% 14,52% 22,96% 15,97% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 4,03% 18,18% 74,86% 20,17% 22 

Hälsovård 2,1% 25,1% 47,48% 24,36% 10 

Övriga 6 branscher 4,3% 24,89% 68,00% 26,84% 56 

Alla branscher 2,1% 21,45% 81,32% 23,87% 135 

 

 

Från tabellen kan jag utläsa att det lägsta minvärdet för andel bonus till ledningen är 

2,1 procent. Denna siffra hittar jag både inom industrivaror & tjänster och hälsovård. 

Jag kan även se att 2,1 procent är det lägsta värdet för alla branscher. Som jag kan se är 

material den bransch med det högsta minvärdet vilket uppgår till 6,9 procent. Jag kan 

därmed se att den endast skiljer fyra procent mellan högsta och lägsta minvärde. Genom 

att titta på maxvärdet kan jag se att industrivaror & tjänster ligger i topp med 81,32 

procent. Jag kan se att det är en stor skillnad mellan detta värde och det lägsta maxvärdet 

vilket återfinns inom material och uppgår till 22,96 procent. Medelvärdet visar att 

genomsnittet för alla branscher ligger på 23,87 procent. Som jag kan se i tabellen ligger 

alla medelvärden i närheten av denna siffra. Undantaget är material där jag kan se en 

siffra på 15,97 procent. Medianvärdet för alla branscher uppgår till 21,45 procent. Här 

kan jag se att det högsta medianvärdet uppgår till 25,1 procent och det lägsta värdet 
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visar på 14,52 procent. Skillnaden mellan högsta och lägsta medianvärde är därmed ca 

10 procent. Genom att studera median och medelvärde för alla branscher kan jag se att 

den genomsnittliga andelen bonus av ledningens totala ersättning uppgår till strax över 

20 procent. 

 

Jag har med hjälp av statistiken kunnat konstatera att det finns en liten skillnad i hur 

mycket VD respektive ledning erhåller som andel bonus av total ersättning. För VD 

uppgår andelen bonus till strax under 30 procent medan den för ledningen uppgår till 

strax över 20 procent. 

 
Tabell 13: Beskrivande statistik, andel korsiktig bonus 

 

Andel kortsiktig bonus  Medel N 

Industrivaror & Tjänster 97,36% 39 

Material 85,71% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 95,45% 22 

Hälsovård 100,00% 10 

Övriga 6 branscher 86,79% 56 

Alla branscher 92,30% 135 

 

Som jag kan se i tabellen är det procentuellt sett väldigt vanligt med kortsiktig bonus i 

dessa branscher. Jag kan t.ex. se att alla företag inom hälsovård använder kortsiktig 

bonus, inom industrivaror & tjänster och sällanköpsvaror & tjänster är siffrorna 97,36  

respektive 95,45 procent vilket är så gott som alla företag. Den enda branschen som 

visar en lite lägre siffra är material med 85,71 procent. Jag kan även se att genomsnittet 

för alla branscher ligger på 92,3 procent, av dessa fyra branscher är det alltså bara 

material som ligger under genomsnittet. Siffrorna ovan tyder på att majoriteten av 

företagen i undersökningen inte jobbar i linje med stewardshipteorin. Teorin menar på 

att det inte behövs monetära ersättningar för att motivera individen. 

 
Tabell 14: Beskrivande statistik, andel långsiktig bonus 

 

Andel långsiktig bonus  Medel N 

Industrivaror & Tjänster 71,79% 39 

Material 71,42% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 63,63% 22 

Hälsovård 90,00% 10 

Övriga 6 branscher 50,94% 56 

Alla branscher 63,35% 135 

 

Här kan jag se procentuellt för varje bransch hur många företag som använder sig av 

långsiktig bonus. Jag kan se att hälsovård är den bransch som har det högsta resultatet 

med 90 procent. Det lägsta resultatet hittar jag hos sällanköpsvaror & tjänster med 

63,63 procent. Däremellan kommer industrivaror & tjänster samt material som ligger 

väldigt nära varandra procentuellt sett. Genomsnittet för alla branscher ligger på 63,35 

procent och jag kan se att alla dessa fyra branscher ligger ovanför snittet för alla 

branscher. Siffrorna i tabellerna är i linje med agentteorin och indikerar att företag vill 

knyta samman personer med ledande positioner under längre perioder.  
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Tabell 15: Beskrivande statistik, bonus kopplad till aktie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som jag kan se ligger medelvärdet för de företag som har bonus kopplat till sin aktie 

runt 30 procent. Material är den bransch som har det lägsta värdet med 28,57 procent 

och sällanköpsvaror & tjänster har det högsta värdet med 36,36 procent. Det 

sammanlagda genomsnittet för alla 10 branscher i undersökningen ligger på 33,58 

procent. Jag kan konstatera dessa fyra branscher därmed ligger nära genomsnittet för 

alla företag som ingår under Large och Mid cap listorna på Stockholmsbörsen. 

 

Enligt tabellerna ovan är kortsiktig bonus något som är väldigt vanligt förekommande. 

Jag kan notera att 100 procent av de företag jag studerat inom hälsovård använder sig 

av kortsiktig bonus. Hälsovård är även den bransch som till störst utsträckning använder 

sig av långsiktiga incitament där jag kan se en siffra på 90 procent. Vidare kan jag se 

att långsiktiga incitament inte används lika ofta som kortsiktiga incitament. 

Genomsnittet av företagen i studien visar på en siffra som motsvarar 63,35 procent. 

Detta är betydligt lägre än genomsnittet för kortsiktiga incitament som ligger på 92,3 

procent. Av de företag som använder långsiktiga incitament kan jag se att cirka 30 

procent baserar utfallet av bonusen på resultatmål kopplade till aktien.  

 
 

  

 

 

Bonus kopplad till aktie 

 

 

Medel 

 

 

N 

Industrivaror & Tjänster 33,30% 39 

Material 28,57% 8 

Sällanköpsvaror & Tjänster 36,36% 22 

Hälsovård 30,00% 10 

Övriga 6 branscher 34,00% 56 

Alla branscher 33,58% 135 
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5.3 Regressioner 

 
Jag har nu förklarat hur belöningssystemen på den svenska marknaden är utformade ur 

ett branschperspektiv. Eftersom jag vill studera vilka faktorer som inverkar på 

ersättning till ledande befattningshavare kommer jag i detta avsnitt att genomföra 

regressionsanalyser. Tidigare forskning ligger till grund för de faktorer jag valt ut och 

därmed baserat undersökningen på. Jag har även tagit med en forskningsfråga som 

behandlar hur incitamentsbaserad ersättning inverkar på lönsamhet. Totalt kommer jag 

att genomföra fyra regressioner. Dessa presenteras nedan. 
 

5.4 Regression 1 

 

Finns det samband mellan storleken på den totala ersättningen och storleken på 

företaget? 

 

Jag tror att storleken på företaget är en faktor som har stor betydelse för den totala 

ersättningen. Jag vill därför undersöka hur förhållandet ser ut mellan total ersättning 

och företagets storlek. Jag använder följande variabler för att undersöka detta i 

regressionen. 

 

 Beroende variabel: Log total ersättning VD 

 

 Oberoende variabler: Log omsättning, långsiktig bonus, ROE 

Tabell 16: Regression 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringsgraden (R2) i modellen visar ett värde på 0,560. Jag kan se att över 50 

procent av variationen i total ersättning till VD kan förklaras med företagets 

omsättning, långsiktig bonus samt ROE. Enligt Mujis så indikerar resultat över 0,5 på 

starka samband mellan den beroende och de oberoende variablerna i modellen.  

 
Jag kan här se att både omsättning och långsiktig bonus har väldigt signifikanta 

samband med den totala ersättningen till VD. Däremot kan jag se att lönsamhetsmåttet 

(ROE), inte visar något signifikant samband med ersättningen då variabeln ligger långt 

Reg. 1 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Log omsättning  0,286 

 

0,693 

 

0,000 

Långsiktig bonus 0,249 

 

0,160 

 

0,014 

ROE 0,150 

 

0,056 

 

0,372 

R2 0,560 
  

N   121 
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över gränsen för att anses vara signifikant. Genom att se till den standardiserade 

betakoefficienten kan jag se att omsättning är den variabel som förklarar störst del av 

variationen i total ersättning till VD. Vilket innebär att när företag växer så ökar även 

den totala ersättningen till VD.  

 

Jag kan i tabellen se att när omsättningen ökar med 1 enhet så ökar total ersättning till 

VD med 0,286. Dessa samband kan kopplas till tidigare forskning. (Ciscel och Caroll 

1980, s 7-13) kom i sin studie fram till att storleken på företaget är den enda betydande 

faktorn som avgör storleken på ersättningen. De menar vidare på att företagets 

prestation har en obetydlig inverkan på storleken av ersättningen. lönsamhetsmåttet 

visar inget signifikant samband med den totala ersättningen till VD vilket stärker deras 

slutsats.   

 

Två andra framstående forskare Gabiax och Lander (2008, 49-51) menade på att 

ersättning till VD borde växa i 1 till 1 förhållande med företagets storlek. I analysen 

visar värdet på B – koefficienten 0,286 vilket visar att den totala ersättningen till VD 

växer med denna siffra när omsättningen ökar med 1 enhet. Därmed kan jag bara delvis 

hålla med Gabiax och Lander, jag kan tydligt se att omsättningen inverkar på storleken 

på ersättningen men jag kan inte bekräfta att förhållandet är 1 till 1.  

 

Sambandet mellan storlek på ersättning och företagets storlek kan förklaras enligt 

Rosen på följande sätt. Företag söker efter en VD med kvalificerade egenskaper i form 

av hög kompetens och en stark drivkraft. Det är inte alltid så lätt att hitta en VD som 

har alla de egenskaper som företaget efterfrågar. Därmed uppstår det en konkurrens 

mellan företag för att knyta till sig en VD med dessa talanger och som passar i 

organisationen. Stora företag kan ofta konkurrera ut de mindre företagen eftersom de 

har mer kapital att ta av och därför kan erbjuda en högre ersättning.  

 

Även med Himmelberg & Hubbard (2000, s 26-28) kan jag stärka Rosens forskning. 

De är inne på samma linje som Rosen men förklarar vidare att kompetens och 

begåvning hos VD ofta är större i stora företag. De får kontroll över en större 

verksamhet, vilket innebär ett stort ansvarstagande och det kan ofta resultera i en högre 

ersättning. 

 

Nästa variabel i tabellen är långsiktiga incitament och som jag har nämnt innan har 

denna variabel ett signifikant samband med den totala ersättningen. Variabeln påverkar 

inte den totala ersättningen i samma utsträckning som omsättningen, vilket går att se 

genom att titta på värdet för Beta. Vidare går det att urskilja i tabellen att när långsiktiga 

incitament ökar med 1 enhet så ökar storleken på ersättning med 0,249. Det innebär att 

användandet av långsiktiga incitament ökar den totala ersättningen. Enligt (Bebchuk & 

Grinstein 2005, s.4-8) har trenden under andra halvan av 1900-talet varit att ersättning 

till VD ökat lavinartat. Det beror främst på introduktionen av långsiktiga incitament för 

att kunna knyta samman VD:n till företagets intresse. Med resultatet kan jag se att 

denna tes kan stämma på svenska företag eftersom långsiktiga incitament ökar 

ersättningen. 

 

 
Jag har även genomfört denna regression med total ersättning till ledning som beroende 

variabel. Anledningen var att jag ville studera om det fanns eventuella skillnader i 

ersättningen mellan VD och ledning. Resultatet visade dock endast små skillnader och 
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analysen av regressionen blir därför densamma som för VD. Resultaten återfinns i 

bilaga tre. Jag har med denna regression kunnat konstatera att storlek på företaget är en 

betydande faktor för ersättning till ledande befattningshavare. Med hjälp av dessa 

resultat kan jag därmed bekräfta att förhållandet mellan ersättning och storlek av företag 

på den svenska marknaden liknar förhållandet som föreligger på den amerikanska 

marknaden.   



49 
 

5.5 Regression 2 

 

Finns det samband mellan storlek på lön och lönsamhet i företag av liknande 

storlek? 

 

Jag vill med den här frågan studera om ersättning till ledande befattningshavare 

påverkas av företagets lönsamhet. För att undersöka detta har jag i regressionsmodellen 

använt följande variabler. ROE är den variabel som jag kommer utgå ifrån medan 

långsiktig bonus och tillgång fungerar som kontrollvariabler.  

 

 Beroende variabel: Log total ersättning VD 

 

 Oberoende variabler: Långsiktig bonus, tillgång, ROE 

 
Tabell 17: Regression 2 

 

Reg. 2 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Log tillgång 0,216 

 

0,513 

 

0,000 

Långsiktig bonus 0,368 

 

0,236 

 

0,002 

ROE 0,449 

 

0,169 

 

0,025 

R2 0,366 
  

N   121 
  

 

 

Jag kan genom att titta på R2 i tabellen se att total ersättning till VD kan förklaras till 

0,366 med hjälp av denna modell. Detta anser jag vara en relativt bra förklaringsgrad 

då det ligger över 0,3 som är en gräns för måttliga samband. 

 

Jag kan utifrån tabellen se att samtliga variabler har ett signifikant samband med total 

ersättning till VD. Genom att se till signifikansnivån kan jag se att alla tre variabler har 

mycket låga värden. Som jag kan se har tillgång ett helt säkerställt samband med den 

beroende variabeln. Även långsiktig bonus har en signifikansnivå som innebär att den 

i princip har ett helt säkerställt samband. Tredje variabel (ROE), är signifikant på fem 

procents nivå, vilket också innebär att ett starkt samband med den beroende variabeln 

föreligger. 

 

När jag tittar på Betakoefficienten ser jag att tillgång är den variabeln som antar det 

högsta värdet (0,513) och därmed bidrar till variationen i modellen i störst utsträckning. 

Motsvarande värde för långsiktig bonus respektive ROE är i detta fall 0,236 och 0,169. 

Tittar jag istället på värdet för B - koefficienten kan jag se att situationen är den 

omvända där ROE tar det högsta värdet med 0,449 följt av långsiktig bonus där jag ser 
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ett värde på 0,368. Detta förklarar att ROE är den variabel som i störst utsträckning 

påverkar den totala ersättningen till VD. 

 

Syftet med forskningsfrågan var att undersöka om lönsamhet var en faktor som inverkar 

på ersättning. Resultaten som jag kommer fram till i regressionsanalysen visar också 

att jag kan stärka antagandet om att lönsamhet är en faktor som inverkar på storlek på 

ersättning. Detta är helt och hållet i linje med teorin som pekar mot att ett förhållande 

mellan lönsamhet och ersättning borde finnas.  

 

Av de tidigare studierna som jag granskat och som behandlar sambandet mellan 

lönsamhet och ersättning har alla studier förutom en kunnat bekräfta sambandet. I 

studien av Jensen och Murphy studerades chefer och dess ersättningar. Resultatet av 

studien visade att ersättningen till dessa chefer steg när aktieägarvärdet ökade.  

Undersökningar från Australien och USA har också kunnat bekräfta en positiv 

korrelation mellan VD ersättning och företagets prestation. De kom fram till samma 

slutsats som (Jensen och Murphy 1990, s. 225) att ersättning stiger i takt med ökat 

aktieägarvärde. Resultatet av undersökningen stämmer överens med vad dessa forskare 

har kommit fram till. Jag bör dock nämna att i dessa studier har forskarna använt sig av 

olika variabler för att komma fram till sina slutsatser. Jag har inte använt mig av exakt 

samma variabler som dessa forskare men det finns flera variabler som är möjliga att 

använda för att undersöka detta samband. Därför anser jag att resultatet 

överensstämmer med resultaten från dessa studier. 

 

Undantaget till dessa resultat presenteras i en studie som genomförts av (Miller 1995, 

s. 1361). I studien undersökte han sambandet mellan löneförändring och prestation. 

Hans resultat visade att inget samband mellan lönsamhet och storlek på ersättning 

existerade. Ett av de mått som användes i studien var ROE, vilket jag också använder 

för att studera sambandet mellan lönsamhet och ersättning. 

 

Sambandet som jag har kunnat urskilja i regressionsanalysen sammanfaller väl med vad 

teorierna säger. Enligt intressentmodellen är aktieägare de viktigaste intressenterna 

eftersom det kapital de bidrar med är nödvändigt för att företagen ska kunna genomföra 

investeringar och utvecklas på sikt. I och med att aktieägarna vill ha avkastning på 

investerat kapital så måste företaget hela tiden sträva efter att uppnå högre lönsamhet. 

De kan då dela ut större utdelningar till sina aktieägare och därmed minska risken att 

de flyttar sitt kapital till ett företag som kan erbjuda bättre avkastning. 

 

Agentteorin beskriver att företag försöker skapa lönsamhet genom att knyta VD till 

företaget och på så vis skapa ett personligt intresse i företaget som liknas vid 

aktieägarnas intressen. Jag tycker att det finns mycket logik i det här tankesättet 

eftersom jag själva upplever att personligt intresse leder till en större ansträngning från 

individen att uppnå ett bättre resultat. Det finns säkert flera vägar att gå för att uppnå 

detta men agentteorin förespråkar att VD ska erbjudas långsiktiga incitament i form av 

options eller aktieprogram och på så vis skapa detta personliga intresse.  

 

Jag anser att eftersom utfallet av dessa program är relaterade till huruvida VD lyckas få 

företaget att prestera bättre borde det innebära att ett framgångsrikt företag betalar ut 

mer bonus. Därför borde lönsamhet ha ett samband med ersättning, vilket jag också har 

kunnat bekräfta med hjälp av regressionsanalysen. Eftersom ersättning ökar i takt med 

lönsamhet innebär detta att monetära belöningar är något som driver individer till att 
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prestera bättre. Detta stärks av Herzbergs motivations och hygienteori. Han menar att 

det inte räcker med hygienfaktorer utan det måste finnas motivationsfaktorer på 

arbetsplatsen som motiverar individen till att prestera bättre. I detta fall skulle det 

innebära att VD och ledning drivs av monetära belöningar då de erhåller högre 

ersättning om de lyckas öka företagets lönsamhet.  

 

Det jag har kunnat konstatera med denna regression är att på den svenska marknaden 

finns ett samband mellan företagens lönsamhet och ersättning till VD och ledning. 

Detta överensstämmer med tidigare studier samt de teorier som jag har presenterat i 

teoretiska referensramen.  

 

Resultatet från motsvarande regression för ledningen visade på samma mönster som för 

VD. Jag har därför valt att inte göra någon mer ingående analys av resultatet för 

ledningen eftersom analysen skulle bli den samma som för VD. Resultaten från 

regressionen för ledningen presenteras i bilaga tre. 
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5.6 Regression 3 

 

Är grundlönen högre i företag utan långsiktiga incitament? 

 

Jag vill undersöka om långsiktiga incitament påverkar storleken på grundlön. Jag anser att 

om VD har möjlighet att erhålla incitamentsbaserad ersättning bör grundlönen vara lägre 

för att ersättningen ska bli effektiv. Detta antagande grundar jag på de teorier som 

presenterats i den teoretiska referensramen. Där har jag presenterat ”managerial power 

hyphotesis” vilken förklarar att ineffektiva löner kan uppstå i företag när bonusen inte är 

proportionerlig i förhållande till grundlönen. Om antagandet stämmer borde långsiktig 

bonus ha ett samband med grundlönen för VD samt ha en negativ inverkan. För att 

undersöka detta använder jag följande variabler i regressionen. 

 

 Beroende variabel: Log grundlön VD 

 

 Oberoende variabel: Långsiktig bonus, log omsättning, ROCE 

 
Tabell 18: Regression 3 

 

Reg. 3 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Långsiktig bonus  0,195 

 

0,141 

 

0,023 

Log omsättning 0,266 

 

0,731 

 

0,000 

ROCE 0,210 

 

0,067 

 

0,267 

R2 0,592 
  

N   119 
  

 

I tabellen ligger förklaringsgraden R2 på 0,592 vilket innebär att det finns ett starkt samband 

mellan den beroende variabeln (grundlön) och de oberoende variablerna  

(långsiktig bonus, Log tillgång och ROCE).  

 

I tabellen går det att se att både långsiktiga incitament och tillgång har ett signifikant 

samband med storleken på ersättning. Däremot visade lönsamheten (ROCE) inget samband 

alls.  

 

I forskningsfrågan vill jag ta reda på om långsiktiga incitament påverkar grundlönen. Som 

jag nämnde innan finns det samband mellan dessa två variabler och som jag kan utläsa från 

tabellen ovan så visar B-koefficienten ett värde på 0,195. Det innebär att när långsiktiga 

incitament ökar med 1 enhet så ökar storleken på grundlönen med 0,195. Resultatet betyder 

att företag som använder långsiktiga incitament i sin organisation har en högre grundlön. 

Enligt tidigare forskning förklarar (Bebchuk & Fried 2004, s. 283-284) hur effektiva 
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ersättningar bör se ut i ett belöningssystem och med den informationen trodde jag att 

regressionsanalysen skulle ge mig ett annat resultat.  

 

Dessa forskare menade på att effektiva löner innebär att grundlönen bör vara relativt låg 

om det tillkommer långsiktiga incitament eftersom det leder till att individen motiveras till 

att jobba bättre. Resultat som jag har fått fram i modellen visar dock raka motsatsen till vad 

forskarna kom fram till. Jag har en ökning av grundlön när långsiktiga incitament används 

och därför blir lönerna istället ineffektiva eftersom bonusen inte blir lika känslig gentemot 

grundlönen. 

 

Hur kan grundlönen öka när långsiktiga incitament används? En rimlig förklaring till 

resultatet kan vara hypotesen ”managerial power” som innebär att en svag bolagsstyrning 

kan ge efter för en stark VD. Vilket leder till att denne kan förhandla till sig en för hög 

ersättning som inte är optimalt anpassad till dennes tjänst. Det kan leda till att VD får en 

högre grundlön trots att långsiktiga incitament används i företaget vilket inte blir effektivt 

på sikt. Vilja och driv hos VD kan sjunka när bonusen inte blir lika slagkraftig vilket kan 

påverka lönsamheten i företaget eftersom hans vilja att arbeta för bättre resultat inte har 

samma prioritet.  

 

Jag har gjort en likadan regressionsanalys för ledningsgruppen. Denna visade liknande 

resultat som i regressionen ovan som genomförts för VD. Jag kunde se att långsiktig bonus 

samt omsättning hade ett signifikant samband med grundlön till ledning. Däremot fann jag 

inte något samband mellan grundlön till ledning och ROCE, vilket även var fallet för VD. 
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5.7 Regression 4 

 

Vilken av kort eller långsiktig incitamentsbaserad ersättning har störst samband 

med lönsamhet? 

 

Långsiktiga incitament kopplar enligt teorin samman ledande befattningshavares 

intressen med företagets intressen. Grundtanken är att öka lönsamheten på sikt. 

Kortsiktig bonus används för att motivera anställda att göra ett bättre arbete. Denna 

bonus baseras på prestationer utförda under ett år. Jag vill därför mäta vilken av dessa 

två typer av bonusar som har störst inverkan på företagets lönsamhet.  

 

Jag har först börjat med att dela in företagen i fyra kategorier, samt visat hur många 

observationer som hör till varje kategori. Detta har jag gjort för att ge läsaren en 

förståelse för hur jag har valt att genomföra regressionerna till denna fråga. Jag har delat 

in företagen i följande kategorier. 

 

 1 Varken kort eller långsiktig bonus: 5 

 2 Endast kortsiktig bonus: 43 

 3 Endast långsiktig bonus: 4 

 4 Kort och långsiktig bonus: 77 

 

Jag vill i frågan undersöka skillnader i lönsamhet mellan kortsiktiga och långsiktiga 

incitament. Enligt ovan har jag få observationer i kategori 1 och 3. Jag anser därför att 

resultaten inte skulle bli trovärdiga om jag skulle ställa kategori 2 mot kategori 3 

eftersom jag endast har 4 observationer av företag med endast långsiktig bonus. Jag har 

därför valt att mäta skillnader i lönsamhet mellan de företag som endast har kortsiktiga 

bonusar mot de som har både kort och långsiktiga bonusar. Därför kommer jag i denna 

fråga att genomföra två regressionsanalyser som jag sedan jämför mot varandra för att 

kunna urskilja om det finns någon skillnad i lönsamhet mellan kort respektive kort och 

långsiktiga ersättningar. 

 

I den första regressionen kommer jag att analysera hur lönsamheten påverkas hos de 

företag som använder sig av både kort och långsiktig bonus.  

 

 Beroende variabel: ROE 

 

 Oberoende variabler: Kort och långsiktig bonus, log omsättning. 

 
Tabell 19: Regression 4, kort och långsiktig bonus 

 

Reg. 4 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Kort och långsiktig bonus -0,015 

 

-0,193 

 

0,042 

Log omsättning 0,022 

 

0,143 

 

0,128 
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R2 0,047 
  

N   115 
  

 

Jag ser här att förklaringsgraden i modellen endast ligger på 0,047, vilket säger att den 

här modellen endast förklarar en liten del av variationen i ROE. I tabellen finns det ett 

signifikant samband mellan korta och långsiktiga ersättningar med lönsamhetsmåttet 

ROE. Detta var i enlighet med vad jag hade förväntat mig. Däremot kan jag utifrån B 

– koefficienten se att sambandet är negativt. Vilket innebär att ett ökat användande av 

kort och långsiktig bonus har en negativ effekt på lönsamheten i företagen. Omsättning 

som är andra variabeln visar inte på något signifikant samband med ROE.  

I denna regression studerar jag hur lönsamhet påverkas hos företag som endast 

använder sig av en kortsiktig bonus. Jag kommer att använda mig av följande variabler 

för att testa detta. 

 

 Beroende variabel: ROE 

 

 Oberoende variabler: Endast kortsiktig bonus, log omsättning 

 
Tabell 20: Regression 5, endast kortsiktig bonus 

 

Reg. 5 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Endast kortsiktig bonus 0,117 

 

0,194 

 

0,039 

Log omsättning 0,021 

 

0,137 

 

0,143 

R2 0,048 
  

N   115 
  

 

 

I denna modell kan jag se att R2 visar ett värde på 0,048 vilket innebär att 

förklaringsgraden är näst intill densamma som i den första regressionen. Jag kan även 

se att variablerna har ett liknande mönster i den första regressionen. Den kortsiktiga 

bonusen visar ett signifikant samband med ROE. Till skillnad från den första 

regressionen kan jag här se att kortsiktig bonus har en positiv inverkan på ROE. 

Omsättningen visar inte heller här något samband med ROE.  

 

Dessa regressioner skiljer sig åt i den meningen att hos de företag som använder sig av 

kort och långsiktig bonus visade sig detta ha en negativ inverkan på ROE. Däremot 

visade det sig att i de företag som endast använde kortsiktig bonus hade denna en positiv 

inverkan på ROE. Detta resultat förvånade mig eftersom teorikapitlet indikerade att 

både kort och långsiktig bonus borde ha en positiv inverkan på lönsamhet, och då främst 

långsiktig bonus. Resultatet kan bero på att företagen som jag tagit med i studien är 
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väldigt olika varandra i lönsamhet och tillväxt. Det kan vara så att kort- och långsiktiga 

ersättningar används oftare om ett företag har dålig lönsamhet nu men har goda 

tillväxtmöjligheter. 

 

Enligt agentteorin är tanken med långsiktiga incitament att koppla samman ersättning 

till VD och ledning med företagets resultat. Detta är ett sätt att skapa naturliga 

incitament för dessa personer att fatta strategiska beslut som leder till ökad lönsamhet 

på längre sikt. Dock kan jag inte se att denna teori överensstämmer med resultatet. Jag 

kunde konstatera ett samband men till skillnad från teorin var sambandet mellan bonus 

på lång sikt och lönsamhet negativt. Jag har ingen direkt förklaring till resultatet 

eftersom teorin pekar mot att det borde föreligga ett positivt samband.  

 

Jag fann däremot ett positivt signifikant samband mellan endast kortsiktig bonus och 

lönsamhet. Detta samband har även bekräftats i tidigare studier. Enligt dessa finns det 

en stark koppling mellan incitamentsbaserad ersättning och produktivitet. Forskarna 

(Lazear 1996, s.1346), (Mcmillan 1989, s. 97) visar i sina studier hur anställda 

motiveras av att incitamentsbaserad ersättning introduceras i företag. De visade att 

produktiviteten ökar när grundlönen kompletteras med en rörlig lön som grundar sig på 

prestation.  En annan positiv effekt var att anställda som presterade sämre slutade och 

att individer med en stark vilja och drivkraft anslöt till företaget.    

 

Enligt teorin fungerar bonus som ett verktyg som företaget kan använda sig av för att 

motivera VD samt ledning till att förbättra sina prestationer och därmed företagets 

resultat. Herzberg menar att det måste finnas motivationsfaktorer på arbetsplatsen för 

att individen ska bli tillfredställd och motiveras till att göra ett bra arbete. Jag anser att 

bonus på både kort och lång sikt är påtagliga motivationsfaktorer som absolut borde 

påverka prestationer hos VD och ledning på ett positivt sätt, och därmed avspeglas på 

resultatet.  

 

Utifrån denna forskningsfråga har jag kunnat konstatera att det finns ett samband 

mellan incitamentsbaserad ersättning och lönsamhet. Eftersom modellerna visade en 

väldigt låg förklaringsgrad kan jag däremot inte säga så mycket om det är kort eller 

långsiktig bonus som har störst påverkan på lönsamhet. 

 
 

  



57 
 

6. Slutsats 

I avslutande kapitlet redogör jag för de slutsatser jag kommit fram till efter att ha 

studerat belöningssystem och ersättning till ledande befattningshavare. Under 

arbetets gång har jag stött på andra intressanta områden som skulle vara möjliga att 

studera. Därför ger jag avslutningsvis förslag till fortsatt forskning. 

 
I den här studien har jag studerat hur belöningssystemen på Stockholmsbörsen är 

utformade för VD och ledning. Jag har utifrån ett branschperspektiv jämfört de 

komponenter som utgör ett belöningssystem för att få en bild av hur dessa skiljer sig åt. 

Utifrån den beskrivande statistiken är det svårt att dra några exakta slutsatser om hur 

ersättningarna ser ut på den svenska marknaden. Jag har dock kunnat urskilja mönster 

som pekar på att material är den bransch som betalar ut de högsta grundlönerna för både 

VD och ledning. Vidare har jag kunnat se att inom hälsovård erhåller VD och ledning 

höga bonusar. Dessa två branscher har även placerat sig i topp när det kommer till nivån 

på den totala ersättningen. I den bakgrundsinformationen jag gav om branscherna 

kunde jag se att material och hälsovård är de branscher som innefattar de största 

företagen. Detta pekar mot att ersättningen är större inom stora företag.   

 

Vidare har jag studerat ersättningsförhållandena mellan VD och ledning. Jag kan dra 

slutsatsen att de totala ledningslönerna uppgår till strax under 50 procent av de totala 

VD lönerna. Det visade sig en skillnad i hur stor andel bonus utgör av total ersättning 

för VD och ledning. Jag kunde konstatera att för VD utgjorde bonus strax under 30 

procent av total ersättning, för ledningen utgjorde bonusen istället strax över 20 procent. 

Jag har dock kunnat se markant skillnad sett till den summa VD har erhållit jämfört 

med ledningen. Resultatet av studien visade att den genomsnittliga bonusutbetalningen 

till VD är mer än två gånger större än bonusutbetalning till ledningen. 

 

Efter att ha undersökt incitamentsbaserad ersättning till VD och ledning kan jag 

konstatera att majoriteten av de företag som ingår i studien har någon form av 

incitamentsbaserad ersättning. Den kortsiktiga bonusen har visat sig vara vanligt 

förekommande bland företagen i studien. Eftersom jag har kunnat bekräfta att denna 

typ av bonus används i mer än 90 % av företagen anser jag att den är näst intill 

obligatorisk. Resultaten visade att även långsiktig bonus används av majoriteten av 

företagen. Från dessa resultat kan jag  därmed dra slutsatsen att incitamentsbaserad 

ersättning utgör en vital del av belöningssystemet, och den kortsiktiga ersättningen 

används i störst omfattning. 

 

Utifrån problemformuleringen har jag undersökt hur ersättning påverkas av olika 

faktorer. Från resultaten av regressionsanalyserna kan jag dra slutsatsen att på den 

svenska marknaden finns det ett samband mellan storleken på företagen och 

ersättningens storlek. Detta blev väldigt tydligt då jag kunde se att omsättning hade ett 

helt signifikant samband med den totala ersättningen och även var den variabeln som 

hade störst inverkan på ersättningen. Vidare har jag kunnat konstatera att även 

lönsamhet är en faktor som inverkar på ersättning till ledande befattningshavare. Detta 

eftersom ROE hade ett starkt signifikant samband med den totala ersättningen. Jag vill 

poängtera att ROE också förklarade en stor del av variationen i den totala ersättningen. 

Jag kan därmed fastställa att lönsamhet är en betydande faktor för nivån på ersättningar. 

Detta innebär att företag som är framgångsrika betalar ut större ersättningar till ledande 

befattningshavare och därmed kan jag konstatera att företag på den svenska marknaden 

betalar ut högre ersättningar när lönsamheten ökar.  
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Jag har kunnat se ett positivt samband mellan långsiktiga incitament och grundlön. Med 

det menar jag att grundlönen ökar när företag väljer att använda sig av långsiktiga 

incitament. Därmed kan jag dra slutsatsen att lönerna inom svenska börsföretag inte är 

effektiva eftersom grundlönerna är för stora i förhållande till de långsiktiga 

incitamenten.  I studien har jag även undersökt hur incitamentsbaserad ersättning 

påverkar lönsamhet. Jag kunde bekräfta ett samband mellan lönsamhet och både korta- 

och långsiktiga incitament. Även om jag fann samband var förklaringsgraden i 

modellerna så pass låg att jag anser att jag inte kan dra slutsatsen att 

incitamentsbaserade ersättning är en faktor som påverkar lönsamhet. 
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6.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

 
Jag har utgått från årsredovisningar i undersökningen. Dessa är granskade och 

reviderade av auktoriserade revisorer och bör därför ge en sanningsenlig bild av 

företagens ersättningar till ledning och VD.  

 

Jag anser att studien kan hjälpa intressenter att förstå hur belöningssystemen är 

uppbyggda och fungerar i Sverige inom olika branscher. Bonusutbetalningar 

missbrukas inom stora företag och för att komma tillrätta med problemen bör 

undersökningen bidra med kunskap och transparans inom området.  

Aktieägare kan rata företag med stora bonusutbetalningar och istället investera i bolag 

med en striktare bonus- och löneutbetalningsplan. Anställda inom företag med stora 

utbetalningar till ledning och VD kan tappa förtroendet, vilket på sikt leder till sämre 

lönsamhet.   

 

Vidare kan jag belysa problemen med för stora grundlöner i förhållande till långsiktiga 

incitament. Slutsatsen med ineffektiva löner bör vara ett problem som i första hand 

styrelsen bör utreda. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
I undersökningen har jag endast utgått från räkenskapsåret 2009. Jag anser att det hade 

varit väldigt intressant att utgå från ett längre tidsperspektiv, vilket då skulle göra det 

möjligt att följa utvecklingen av ersättning på den svenska marknaden under flera år. 

Det skulle även vara möjligt att använda andra variabler än de som jag valt i denna 

studie för att analysera vilka faktorer som påverkar ersättning. 

 

I undersökningen har jag utgått från Large och Mid cap listorna. Därmed skulle det vara 

intressant att även inkludera Small cap listan i studien för att få en helhetsbild av hur 

belöningssystemen ser ut på svenska marknaden. Det skulle också vara intressant att 

analysera eventuella skillnader mellan alla tre listor.  

Belöningssystemens utformning kan skilja sig mellan stora och små företag och detta 

kan vara intressant att fördjupa sig i.    

 

Belöningssystem är ett brett och spännande område där det finns många möjliga 

aspekter att studera. Jag valde att genomföra en kvantitativ studie där jag bland annat 

har undersökt i hur stor utsträckning företag använder sig av kort respektive långsiktiga 

incitament som en komponent i den totala ersättningen. Ett förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara att genomföra en mer kvalitativ studie av hur införandet av options 

och aktieprogram påverkar VD och ledning. Förslagsvis genomförs då intervjuer för att 

utreda dessa personers inställning till programmen och utifrån detta analysera om 

programmen uppfyller det tänkta syftet. 
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7. Sanningskriterier 

7.1 Reliabilitet 

 

Sanningskriteriet mäter hur tillförlitlig undersökningen är. För att reliabiliteten ska 

anses hög i en undersökning gäller det att andra personer ska kunna göra om studien 

och komma fram till samma resultat när de använder exakt samma metod. Däremot vid 

en låg reliabilitet kan slumpen eller andra tillfälligheter avgöra vilket resultat som 

personen får vid replikering av undersökningen (Bryman & Bell 2005, s. 48). 

 

Jag anser att reliabiliteten är förhållandevis hög i undersökningen eftersom jag utgår 

från siffror som är framtagna från årsredovisningar. Det bör vara enkelt för en forskare 

att samla in samma information som jag har använt mig av för att kunna genomföra en 

likadan studie. Det ska påpekas att årsredovisningar är granskade och godkända av 

revisorer men trots det kan fel förekomma. Dessa felaktigheter kan inverka på 

resultaten. En nackdel med datamaterialet är att jag inte kan vara helt säker på att 

informationen jag har samlat in stämmer. Jag har utgått från två listor som tillsammans 

omfattar 135 företag. Den mänskliga faktorn kan också ha påverkat sammanställningen 

av materialet då det är lätt att råka skriva en siffra fel. 

7.2 Validitet 

 

För studiens trovärdighet är validitet en viktig ingrediens. Validitet gör en bedömning 

huruvida själva undersökningen är sammanlänkad med slutsatsen. Begreppet förklarar 

om det som jag har tänkt undersöka verkligen överensstämde med undersökningen.  

Det finns tre typer av validitet: begreppsvaliditet, inre validitet och yttre validitet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 48).  

 

Begreppsvaliditet tar hänsyn till om ett mått verkligen mäter det som den är ämnad att 

mäta (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Valet av variabler kan alltid ifrågasättas. Enligt 

tidigare studier har forskare använt olika nyckeltal för att kunna mäta prestation. 

Därmed kan jag inte säkerställa att lönsamhetsmåtten (ROE och ROCE) är de optimala 

måtten att använda i studien. Motiveringen till att jag använt dessa mått är att de är 

vanligt förekommande i liknande studier, därför anser jag att dessa lämpar sig väl även 

i studien.  

 

Inre validitet tar upp frågan om det föreligger ett kausalt samband mellan två eller flera 

variabler. Med det menas om variationen i den oberoende variabeln kan förklaras av 

den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2005, s. 9). I mitt fall genomförde jag ett 

multikollinäritetstest för att kunna säkerställa att ingen korrelation fanns mellan de 

oberoende variablerna. Detta gjorde jag för att kunna ge undersökningen en hög 

tillförlitlighet. Jag har använt en regressionsmodell för att kunna förklara samband 

mellan variablerna. Regressionsmodellen är väl lämpad för att kunna användas på min 

typ av undersökning eftersom dess syfte är att förklara samband mellan olika variabler. 

Kontrollvariabler har jag använt i regressionerna för att kunna säkerställa 

tillförlitligheten. Både omsättning, tillgångar och lönsamhetsmåtten har påverkat 

resultatet och därför har dessa utgjort viktiga faktorer i regressionsanalyserna.   

 

Yttre validitet förklarar i vilken grad undersökningen kan generaliseras till andra studier 

(Bryman & Bell, 2005, s. 49). Jag har utgått från svenska börsföretag på Large och Mid 
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cap listorna, vilket innebär att studien är begränsad till dessa två listor. Belöningssystem 

kan skilja sig markant mellan stora och små företag och därför anser jag att resultaten 

inte går att appliceras på Small cap listan. Vid en generalisering mot andra studier 

gjorda utomlands skulle resultaten förmodligen inte kunna användas eftersom val av 

variabler skiljer sig mellan alla studier och därmed lär inte tillförlitligheten vara alltför 

hög. 

7.3 Replikation 

 

När en undersökning genomförs måste tillvägagångssättet förklaras på ett metodiskt 

och detaljerat sätt. Detta för att en annan forskare ska kunna ha möjligheten att 

återskapa samma undersökning. Om det inte finns en beskrivning av tillvägagångssättet 

i undersökningen kommer det bli svårt att replikera studien (Bryman & Bell, 2005, s. 

48). 

 

I undersökningen har jag förklarat på ett enkelt och metodiskt sätt hur jag har gått 

tillväga med studien för att kunna underlätta en replikation. Jag har inte undanhållit 

något material från undersökningen och underlaget till studien finns tillgängligt vid 

intresse. 
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Bilaga 1         

 

Mid Cap Large cap 

Black Earth Farming Oriflame 

En Quest PLC Handelsbanken 

Orc Software Nordea Bank 

Säki SEB 

Transcom Worldwide Swedbank 

Unibet Group Lundin Mining Corporation 

Kungsleden Melker Schörling 

Nordnet Astra Zeneca 

Avanza Bank  

East Capital Explorer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



68 
 

Bilaga 2       

Correlations 

 Log 

omsättning ROE  ROCE 

Log 

tillgång 

Endast 

kortsiktig 

bonus 

Kort och 

lång 

bonus 

Långsiktig 

bonus 

Log 

omsättning 

Pearson 

Correlation 

1 ,206* -,033 ,728** -,122 ,152 ,170 

Sig. (2-

tailed) 
 

,021 ,714 ,000 ,182 ,095 ,054 

N 129 125 123 127 122 122 129 

ROE  Pearson 

Correlation 

,206* 1 ,739** ,114 ,099 -,095 -,101 

Sig. (2-

tailed) 

,021 
 

,000 ,206 ,286 ,305 ,264 

N 125 125 122 125 118 118 125 

ROCE Pearson 

Correlation 

-,033 ,739** 1 -,123 -,044 ,049 ,044 

Sig. (2-

tailed) 

,714 ,000 
 

,175 ,636 ,601 ,627 

N 123 122 123 123 116 116 123 

Log tillgång Pearson 

Correlation 

,728** ,114 -,123 1 -,126 ,116 ,144 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,206 ,175 
 

,171 ,205 ,105 

N 127 125 123 127 120 120 127 

Endast 

kortsiktig 

bonus 

Pearson 

Correlation 

-,122 ,099 -,044 -,126 1 -,949** -,965** 

Sig. (2-

tailed) 

,182 ,286 ,636 ,171 
 

,000 ,000 

N 122 118 116 120 123 123 123 

Kort och lång 

bonus 

Pearson 

Correlation 

,152 -,095 ,049 ,116 -,949** 1 ,983** 

Sig. (2-

tailed) 

,095 ,305 ,601 ,205 ,000 
 

,000 

N 122 118 116 120 123 123 123 

Långsiktig 

bonus 

Pearson 

Correlation 

,170 -,101 ,044 ,144 -,965** ,983** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,054 ,264 ,627 ,105 ,000 ,000 
 

N 129 125 123 127 123 123 131 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 3 

 

 

Regression 1 

Beroende variable = Total ersättning ledning 

 

 

Reg. 1 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Log omsättning  0,254 

 

0,694 

 

0,000 

Långsiktig bonus 0,238 

 

0,173 

 

0,009 

ROE 0,037 

 

0,016 

 

0,801 

R2 0,552 
  

N   116 
  

 

 

Regression 2 

Beroende variable = Total ersättning ledning 
 

Reg. 2 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Log tillgång 0,215 

 

0,582 

 

0,000 

Långsiktig bonus 0,305 

 

0,221 

 

0,003 

ROE 0,304 

 

0,132 

 

0,072 

R2 0,421 
  

N   116 
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Regression 3 

Beroende variable = Grundlön ledning 

 

 

Reg. 3 

Oberoende variabler B 

 

β 

 

Sign. 

Långsiktig bonus 0,176 

 

0,145 

 

0,041 

Log omsättning 0,210 

 

0,656 

 

0,000 

ROCE 0,006 

 

0,002 

 

0,974 

R2 0,478 
  

N   114 
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Bilaga 4 

 
 

AarhusKarlshamn Active Biotech Securitas 
Axfood Astra Zeneca Skanska 
Black Earth Farming SDB Bioinvent International SKF 
Hakon Invest Diamyd Medicom SWECO 
Oriflame Elekta Systemair 
Swedish match Getinge Transcom worldwide SDB 
Alliance oil Company SDB Meda Trelleborg 
EnQuest  PLC Medivir Volvo 
Lundin petroleum Q-med ÅF 
PA resources Swedish Orphan Biovitrum Axix 

Atrium Ljungberg ABB Ericsson 
Avanza Bankholding Addtech HiQ International 
Brinova Fastigheter Alfa Laval Industrial & Financial SYS 
Bure equity ASSA Abloy Net entertainment NE 
Castellum Atlas Copco Net insight 
Corem Property Group BE Group Nolato 
East Capital Explorer Beijer Alma Orc software 
Fabege Beijer? Tieto Oyj 
Fast. Balder BNB Tools TradeDoubler 
Fastpartner Cardo Arise Windpower 
Handelsbanken Fagerhult Billerud 

HEBA Gunnebo Boliden 
Hufvudstaden Haldex Holmen 
Industrivärlden Hexagon Höganäs 
Investor Hexpol Lundin Mining Corporation 
Kinnevik Indutrade SCA 
Klövern Intrum Justitia SSAB 
Kungsleden Lindab International Stora  enso 
Latour Loomis Autoliv SDB 
Lundbergföretagen Munters Betsson 
Melker Schörling NCC Bilia 
Nordea Bank NIBE Industrier Björn borg 
Nordnet Niscayah group Byggmax group 

Ratos Peab CDON Group 
Sagax Proffice Clas Ohlsson 
SEB Saab Duni 
Swedbank Sandvik Electrolux 
Säki SAS Eniro 
Wallenstam Scania Fenix outdoor 
Wihlborgs fastigheter SECO tools HM 
Vostok Nafta Invest SDB Mekonomen Husqvarna 
Öresund  Modern Times Group JM 
Nobia New Wave Kappahl 
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Rezidor Hotel Group   

Skistar   
Unibet group   
Millicom   
Tele2   
Telia sonera 
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