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Sammanfattning 
 

I Sverige började användandet av incitamentsprogram under 1980-
talet. Sedan dess har formerna för incitamentsprogram utvecklats och 
de har kommit att bli allt vanligare och allt mer omfattande. Efter ett 
antal ”bonusskandaler” under början av 2000-talet blev det vanligare 
att koppla incitamentsprogrammen till någon form av motprestation. 
Det var våra funderingar kring hur kopplingen hänger ihop som ledde 
oss fram till problemformuleringen om det finns något samband 
mellan vd:ns rörliga ersättning och bolagets aktiekurs. Vi har utifrån 
en positivistisk syn behandlat problemet med ett deduktivt 
angreppssätt. Med en kvantitativ metod har vi undersökt sambandet i 
66 svenska börsnoterade bolag. Undersökningen genomfördes via 
datainsamling från bolagens årsredovisningar under åren 2002-2006. 
De data som vi erhållit har analyserats statistiskt med hjälp av bland 
annat regressionsanalys. Den teoretiska grunden utgörs av agentteorin 
som kompletteras med motivations- och förväntningsteori. Tidigare 
forskning visar på blandade resultat när det gäller sambandet mellan 
ersättning och prestation. Tydligt är att det finns en mängd olika 
variabler som påverkar hur väl ett samband framträder, samt att 
åsikterna är delade om vilka dessa kan vara. De empiriska resultaten 
visar att det linjära sambandet mellan rörlig ersättning och 
kursutveckling är mycket svagt. Detta har varit den genomgående 
trenden i undersökningen. Vår undersökning har därför inte kunnat 
fastställa att det finns något samband mellan vd:ns rörliga ersättning 
och bolagets aktiekursutveckling. Den låga förklaringsgraden och de 
låga Betavärdena leder till slutsatsen att det är andra faktorer än de vi 
undersökt som påverkar vd:ns ersättning. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till problemet och varför vi vill undersöka det 
närmare. Vi kommer även att klargöra vad vi kommer att göra och vad som ligger utanför vår 
uppsats. 
 

1.1 Begreppsförklaring 
 
Incitamentsprogram – Samlingsbegrepp för olika belöningar som används i bolag för att 
motivera och belöna, exempelvis bonus och optioner. 
 
Optionsprogram – Avtal som ger mottagaren rätt att köpa aktier till förmånligt pris (eller få 
gratis), finns i olika former, se vidare 3.1.2. 
 
Rörlig ersättning – Synonym för bonus. 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Fram till början av 2000-talet var olika former av incitamentsprogram vanligt förekommande 
bland både svenska och utländska börsbolag. Det hade varit goda tider och företagen hade 
mycket pengar över. Ett sätt att belöna personalen, och då framför allt ledningen, för 
företagens framgångar var att implementera mer och mer omfattande incitamentsprogram.  
 
I USA hade incitamentsprogram länge utgjort en naturlig del av framför allt ledningens 
ersättningar. Redan på 1960–talet gjordes det undersökningar om incitamentsprogrammens 
utbredning och det konstaterades att drygt hälften av företagen i undersökningen hade 
optionsprogram (Murty & Salter, 1975, s. 70). Hall och Liebman (1998, s. 663) visar i sin 
undersökning att utbredningen av incitamentsprogram ökat, 30 procent av direktörerna fick 
optionsprogram år 1980, år 1994 hade den siffran ökat till nästan 70 procent. Enligt Kaplan 
(1999, s. 11-12) visade det sig också att verkställande direktörer i USA hade ett större innehav 
av aktier och optioner än i andra länder. Det finns tendenser till att en liknande utveckling 
som den i USA förväntas att fortsätta i Europa.  
 
Hur utvecklingen sedan gick vad gäller incitamentsprogrammen är allmänt känt då det 
knappast kan ha gått någon förbi hur det gick för företag som t.ex. Enron. I Enrons fall hade 
bokföringen manipulerats genom att inte bokföra alla skulder och kostnader. Detta blåste upp 
företagets värde och aktiekursen steg kraftigt, vilket i sin tur framförallt möjliggjorde mycket 
generösa bonusutbetalningar till direktörerna (Lindahl, 2003).  
 
I Sverige började utformningen av incitamentsprogram med utvecklingen av konvertibla 
skuldebrev på 1980-talet (Jäghult, 2005, s. 77). Sedan dess har formerna för 
incitamentsprogram utvecklats och kommit att bli allt vanligare och allt mer omfattande. Fram 
till och med 2001 ökade antalet program stadigt, men då konjunkturen vände fick det även 
effekt på incitamentsprogrammen. De kommande åren sjönk antalet nya program kraftigt, 
botten nåddes 2004 då endast ett fåtal program lanserades (”Dags igen”, 2006). Även i 
Sverige har det varit diskussioner om vidlyftiga incitamentsprogram sedan bl.a. 
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Skandiaaffären blev känd. I Skandias fall så handlade det om att taken på två olika 
bonusprogram för direktörer tagits bort. Eftersom programmen var kopplade till aktiens 
värdetillväxt ledde detta till att direktörerna fick långt mycket större bonus än vad som hade 
kunnat förutsägas (Holmqvist, 2008) 
 
I en del fall så förmedlas det att incitamentsprogram är ett säkert kort, mer sällan så får man 
veta hur villkoren ser ut. Det kan vara så att en individ som ingår i ett incitamentsprogram går 
med på att få en mindre löneökning under den period som programmet pågår. Detta kan i 
värsta fall leda till att, om incitamentsprogrammet inte faller väl ut, så sjunker arbetsmoralen 
och personer kan sluta i bolaget. Vidare så kan aktierelaterade incitamentsprogram till ledande 
personer i ett bolag leda till tveksamma beslut. Det kan ta sig i uttryck att även om det ur ett 
affärsmässigt perspektiv inte är försvarbart så kan ett bolags ledning öka sin 
skuldsättningsgrad. Detta ger upphov till spekulation där risken ökar för bolagets aktie på 
marknaden samtidigt som värdet på optionsrätterna ökar (Borg, 2003, s. 30). 
 
De senaste årens högkonjunktur har lett till att antalet incitamentsprogram åter ökar i en allt 
snabbare takt. Enligt en undersökning av Folksam (”Värdet på bonusar”, 2007) har värdet på 
bonusprogrammen fördubblats de senaste åren. Nyligen presenterade även en undersökning i 
Dagens Industri (Askåker, 2007) om incitamentsprogrammens utveckling under de senaste 
fem åren. Resultaten visar att nästan hälften av de stora börsbolagen har lanserat nya 
incitamentsprogram bara under det senaste året.  
 
Även om incitamentsprogram nu ökar igen så har den debatt som de tidigare skandalerna 
ledde till lagt grunden till ett mer nyanserat synsätt vid utformningen av de nya 
incitamentsprogrammen. Enligt undersökningen i Dagens Industri (Askåker, 2007) ställer 
man i dag mer krav än vad man gjorde tidigare. Det tar sig i uttryck att man i dag ställer krav 
på en högre grad av motprestation. Tidigare räckte det med att vara anställd i bolaget för att få 
del av vinsten. I dag är man mer inriktad på en mätbar prestation som grund för utdelning av 
bonus. I tidigare undersökningar (Ittner & Larcker, 1998, s. 209-210) har det visats att företag 
baserar sina bonusar på mätbara finansiella data som aktiekurs, resultat eller omsättning.  
 
Enligt Arvidsson (2003, s. 134) kan användandet av enbart finansiella data kritiseras eftersom 
det kan leda till att långsiktiga satsningar offras till fördel för kortsiktiga bonushöjande 
åtgärder. Samtidigt är det svårt att veta exakt hur företagens incitamentsprogram är utformade 
eftersom det är en känslig fråga ur konkurrenssynpunkt (Ibid., s. 110-111). Albin Rännar vd 
på Nordic Investor Services, ett företag som jobbar med analys och rådgivning angående 
företagsstyrningsfrågor, påtalade i en artikel (”Dags igen”, 2006) att de ser en trend i att 
bonusprogrammen mer och mer kopplas till prestation. På ett liknande sätt uttrycker sig 
Kaplan (1999, s.5) i en undersökning där USA, Japan och Tyskland ingick att vd:ns ersättning 
är kopplad till aktieutvecklingen och kassaflödet. Det får oss att tro att det borde finnas ett 
samband mellan bolagens aktiekursutveckling och vd:ns rörliga ersättning. Vilket leder oss 
till uppsatsens frågeställning.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Finns det något samband mellan vd:ns rörliga ersättning och bolagets aktiekurs? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om det finns något statistiskt samband mellan vd:ns rörliga ersättning 
och bolagets aktiekursutveckling.  
 
För att kunna undersöka huvudsyftet har vi ett antal delsyften, vi kommer att: 
 

• Undersöka vilka effekter aktiekursutvecklingen har på vd:ns rörliga ersättning över 
tiden. 

 
• Klargöra om det finns det några skillnader beträffande rörlig ersättning mellan 

branscher. 
 

• Analysera om det finns något tydligare samband mellan aktiekurs och vd:ns rörliga 
ersättning i bolag med optionsprogram. 

 
• Ge en förståelse för varför incitamentsprogram används, och hur utbrett användandet 

är. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer att begränsa oss till svenska bolag i undersökningen, eftersom det är förhållandet i 
Sverige som vi är intresserade av. Vidare kommer vi inte att ta någon ställning för eller emot 
incitamentsprogram, utan det vi frågar oss är hur sambandet ser ut. När det gäller olika 
incitamentsprogram kommer vi i första hand att fokusera på den rörliga ersättningen, mer 
känd som bonus, och i andra hand optionsprogram. De övriga varianterna av 
incitamentsprogram förklaras översiktligt men är inte föremål för någon undersökning från 
vår sida. 
  

1.6 Ämnesval  
 
Frågan om bolagens incitamentsprogram har ständigt varit aktuell under de senaste åren, inte 
minst för att det lite nu och då uppmärksammas nya så kallade ”bonusskandaler”. Nu senast 
var det bonusprogrammen i investmentbanken Carnegie som uppdagades. Med anledning av 
denna affär och tidigare affärer som exempelvis Skandia och Enron, känns det naturligt att 
skaffa sig mer kunskap om fenomenet bonus. Då vi studerar ekonomi kan incitamentsprogram 
mycket väl vara något som vi kan komma i kontakt med i vårt framtida yrkesliv, därför känns 
det motiverat att skaffa sig en större förståelse för vad det är och innebär.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer uppsatsens utgångspunkter att behandlas. Vilka teorier som används, 
hur vi söker och värderar kunskap samt de metoder vi använder för att genomföra arbetet. 
 

2.1 Förförståelse 
 
Vi studerar ekonomi och har därmed kommit i kontakt med många större bolag och deras 
årsredovisningar i olika former under utbildningen. Det kan vara företagsbesök, föreläsningar 
och uppgifter på olika kurser. Eftersom vi tidigare använt årsredovisningar i utbildningen har 
vi sett att det finns uppgifter om ledande befattningshavares ersättningar och liknande, dock 
har vi aldrig närmare granskat vad det är. Då vi var bekanta med att använda årsredovisningar 
gjorde detta att vi såg det som ett användbart alternativ som källa till vår undersökning, även 
om vi inte kände till de delar vi nu var intresserade av, hade vi ändå en uppfattning om att där 
borde finnas användbart material.   
 
Vår tidigare kunskap om incitamentsprogram var begränsad, vi visste egentligen bara det som 
förmedlats via media. Eftersom media ofta framställer incitamentsprogram som någonting 
negativt och orättvist, har detta naturligtvis gett en underliggande tveksam inställning till 
ämnet. Efter att vi har läst in oss på ämnet har vi dock fått en bättre och bredare förståelse för 
anledningen till att bonus används och att den mediala bilden inte alltid stämmer. Vår 
inställning till incitamentsprogram är fortfarande delad. Dels är det ibland svårt att förstå hur 
det kan röra sig om så stora summor, och hur mottagarna inte verkar ha några som helst 
problem med att få så stora summor. Å andra sidan kan vi själva sätta oss in i vd:ns situation, 
om ”alla andra” har bonus så varför ska inte även han ha bonus. Om vi själva var i en sådan 
position hur skulle vi då reagera? Troligtvis skulle vi bli glada och gärna tacka och ta emot. 
 

2.2 Perspektiv 
 
Det lämpligaste perspektivet för denna uppsats är en kombination av vd:ns och bolagets 
perspektiv. Vi fokuserar på att undersöka om det finns något samband mellan vd:ns rörliga 
ersättning och bolagets aktiekurs. Detta gör att agentteorin är den centrala teorin för denna 
fråga. Sambandet kan ses från både vd:ns och bolagets perspektiv i och med att agentteorin 
påvisar förhållandet mellan vd:n och bolagets ägare samt hur de är beroende av varandra. 
Ägarna motiverar vd:n med hjälp av rörlig ersättning (bonus), detta förväntas leda till att 
bolaget presterar bra d.v.s. att aktiekursen går upp vilket gynnar ägarna.  
 
De frågor vi ställer oss angående den rörliga ersättningen och aktiekursen går att se på från 
både vd:ns och bolagets (ägarnas) perspektiv. Dessutom ligger frågorna så nära varandra att 
det kan vara svårt att särskilja på perspektiven, därför tycker vi att det är lämpligast att 
diskutera frågorna ur båda perspektiven. Vi kan också sägas tillämpa ett 
årsredovisningsperspektiv, eftersom det är ur bolagens årsredovisningar som vi hämtat alla 
data. Därmed har vi ett övergripande årsredovisningsperspektiv, för att sedan fokusera på 
problemet ersättning – prestation ur vd:ns och bolagets perspektiv.  
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2.3 Kunskapssyn 
 
Inom forskningen finns det olika synsätt och tolkningar på vad kunskap är. De två vanligaste 
synsätten är positivismen och hermeneutiken.  
 
Positivismen innebär att en naturvetenskaplig utgångspunkt tas där forskaren fokuserar på 
orsak och verkan samband. Målet är kunskap som är både giltig och generaliserbar 
(Widerberg, 2002, s. 24). För att nå målet avbildar positivisterna verkligheten genom tänkta 
modeller. Detta innebär att verkligheten förenklas för att på ett överskådligt sätt kunna 
generaliseras (Andersson, 1982, s. 39, 44, 48). Positivismen innebär att bara det som kan 
bekräftas med sinnena är giltig kunskap (Bryman & Bell 2005, s. 27). 
 
Hermeneutiska metoden är ett tolkningssätt där exempelvis arbetet med en text steg för steg 
kan öka förståelsen. Vidare innebär metoden att man söker efter en helhetsförståelse. Det 
kräver att det man tolkar utifrån kan sättas in i ett sammanhang (Befring, 1994, s. 83). Enligt 
Widerberg (2002, s. 26) betyder hermeneutik att tolka, utsäga, översätta, klargöra och 
förtydliga. Det kan sägas att hermeneutik är en tolkningslära där analysmetodens struktur 
baserar sig på förutsättningar och grundläggande antaganden.       
 
Vi kommer att använda oss av det positivistiska synsättet eftersom vi har ett problem och vill 
undersöka sambandet mellan två olika variabler, rörlig ersättning och aktiekurs, med hjälp av 
statistiska modeller och analyser. Detta för att sedan utifrån de resultat vi får kunna avgöra 
sambandet och därmed bidra med ny kunskap inom detta område. Vår frågeställning skulle 
också kunna använda en hermeneutisk utgångspunkt genom att gå på djupet i ett par bolag för 
se och förstå vad som påverkar rörlig ersättning i just dessa bolag. Dock är vi inte intresserade 
av hur ett eventuellt samband ser ut i ett specifikt bolag, det vi vill veta är om det finns något 
samband hos bolag i allmänhet, och börsbolag i synnerhet. Därför motiverar detta en 
positivistisk utgångspunkt. 
 

2.4 Angreppssätt 
 
”Allt vetenskapligt arbete föds ur frågande” (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). Det finns inom 
forskningen i huvudsak två olika angreppssätt, det induktiva och det deduktiva.  
 
Det induktiva angreppssättet innebär att forskarens förståelse för verkligheten utvecklas efter 
hand (Johansson Lindfors, 1993, s. 58). Forskaren utgår från de upptäckter som en studie i 
verkligheten gett, för att sedan formulera nya teorier i ämnet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 
32).  
 
När forskaren har en positivistisk kunskapssyn är det vanligt att undersökningen har ett 
deduktivt angreppssätt, vilket betyder att forskaren utgår från teorier för att sedan undersöka 
förhållandet i verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Det innebär att forskaren utifrån 
allmänna grunder kan dra slutsatser om en specifik händelse, att teorin säger hur verkligheten 
ser ut (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). 
 
Då vår frågeställning bygger på sambandet mellan rörlig ersättning och aktiekursens 
utveckling kommer det deduktiva angreppssättet att användas. Vi utgår från de teorier som 
finns angående sambandet mellan incitamentsprogram och mätbara data, i detta fall använder 
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vi oss av aktiekursen. För att testa om det verkligen finns något samband kommer vi att samla 
in data från verkliga bolag för att sedan analysera dessa statistiskt.   
 

2.5 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden innebär att forskaren gör en mer omfattande och djupare 
undersökning av ett mindre urval. Metoden är känslig för påverkan och inte vidare exakt 
(Svenning, 2003, s. 159). En bra sammanfattning är som Backman (1998, s. 48) beskriver det 
att fokus ligger på individen och hur denne tolkar sin verklighet. Det är ordet och inte siffror 
som är det viktiga vid undersökningen, det induktiva angreppssättet används och forskaren 
strävar efter ny kunskap i form av teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 40).  
 
Den kvantitativa metoden betonar däremot siffror och kvantifierbara data (Backman, 1998, s. 
31). Ett positivistiskt synsätt och det deduktiva angreppssättet används. Det som kännetecknar 
kvantitativ forskning är utformningen av forskningen innan undersökningen har påbörjats 
(Denscombe, 2000, s. 207). Med en kvantitativ metod är forskarens avsikt inte att beskriva 
hur ett problem är eller ser ut, utan avsikten är att förklara varför vad problemet är och varför 
det är som det är (Bryman & Bell, 2005, s. 99). 
 
Vi kommer att använda oss av den kvantitativa strategin, där vi kommer att söka svar på om 
det finns något samband mellan vd:ns rörliga ersättning och bolagets aktiekurs. Denna 
problemformulering kommer att prövas på ett större urval börsnoterade bolag. Det är inte 
förståelsen för hur sambandet mellan den rörliga ersättningen och aktiekursen upplevs i det 
enskilda bolaget vi är intresserade av. Det vi vill veta är om data från ett större antal företag 
under flera års tid kan visa på något samband mellan de undersökta variablerna. Att vi 
använder kvantifierbara data som grund för undersökningen innebär därmed att den 
kvalitativa strategin inte är tillämplig i denna undersökning. 
 

2.6 Teorival 
 
De teorier som vi använder har vi kommit i kontakt med i tidigare kurser, därför hade vi en 
uppfattning om vilka teorier som skulle kunna vara aktuella i detta arbete. Agentteorin är den 
centrala teorin i detta arbete, den ligger till grund för relationen mellan vd:n och ägarna, 
förklarar varför det förekommer bonus samt antyder att det finns ett ömsesidigt behov av 
varandra. Därtill har vi använt motivations- och förväntningsteori för att förklara 
bakomliggande orsaker till att vd och ägare handlar på ett visst sätt.  
 
Tidigare forskningsresultat om vad det finns för samband mellan ersättning och prestation, 
samt nyttan av att använda incitament är viktigt för att förklara vad som är känt idag. Det är i 
den tidigare kunskapen inom ämnet som vi hämtar våra utgångspunkter, det är företrädelsevis 
amerikansk forskning som finns tillgänglig. Genom att se vad som är gjort och hur det gjorts 
kan vi sätta samman vår undersökning utifrån det för att sedan tillämpa den efter de svenska 
förhållandena. 
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2.7 Sekundärkällor 
 
För att få en överblicksbild om vad som debatteras om bonus bland svenska företag började vi 
med att söka artiklar från tidningar med ekonomisk inriktning. Detta ledde fram till ett par 
artiklar från Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Privata affärer. Dessa artiklar låg då till 
grund för att förstå vad som diskuteras och hur läget är i Sverige.  
 
För att få en mer akademisk syn på problemet kring bonusprogram och användandet av bonus 
sökte vi artiklar i de ekonomiska databaser som finns tillgängliga via universitetsbiblioteket. 
De artiklar som vi använt oss av har i huvudsak hittats i databaserna Business Source Premier 
och Emerald. De sökord vi använt har varit: bonus, result, company performance, agency 
theory samt executive pay. Dessutom har vi använt bibliotekskatalogen Album för att dels 
hitta mer grundläggande och förklarande litteratur om incitamentsprogram och bonus dels för 
att hitta litteratur om forskningsmetoder och teorier. Sökord har varit forskningsmetodik, 
bonus, incentive program, agency theory och Vroom.  
 
Den kurslitteratur som förekommer är främst litteratur som vi kommit i kontakt med genom 
tidigare kurser, som därför bidragit till en grundläggande förståelse. Många av källorna, 
främst när det gäller artiklarna, är källor till de artiklar vi hittat vid sökningarna.  
 
När vi gjorde en översiktlig granskning av ett par årsredovisningar, för att se vad det fanns för 
tillgänglig data, kom vi i kontakt med svensk kod för bolagsstyrning. Detta ledde till att vi 
beslöt att ta med ett avsnitt om lagar och praxis i 4.2 access, eftersom det till stor del styr 
tillgången på de data vi efterfrågar.   
 

2.8 Källkritik 
 
Vi har haft en förhållandevis kritiskt inställning till våra källor. Detta har tagit sig i uttryck att 
vi har läst flera olika källor inom samma område, dels för att förbättra vår förståelse men 
också för att få flera olika synpunkter på frågan. Detta har lett till att flera källor i sin tur pekat 
ut en gemensam grundkälla vilken vi då valt att använda oss av där det varit möjligt. Jensen 
och Meckling, Hall och Liebman, Murty och Salter samt Ittner och Larcker är artiklar som 
förekommit som referenser i flera av de andra artiklar vi läst. Vi har vid inläsning av artiklar 
förstått att det finns många olika åsikter inom området vi behandlar. Eftersom åsikterna 
grundar sig på vetenskapliga undersökningar och fakta är det inte grunduppgifterna som ger 
några problem, utan det är de olika tolkningarna av uppgifterna, samt hur de används som 
leder till diskussioner. Vår avsikt har, i teoridelen, varit att visa på ett urval av de resultat och 
åsikterna om dessa som förekommer i forskningen.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att mycket av den forskning som finns är från USA. USA har en 
annan bolagskultur än Sverige, de har en annan syn på, och utbredning av, 
incitamentsprogram. Detta gör att det inte rakt av går att generalisera deras resultat till 
svenska förhållanden.  
 
Viss kritik kan vara befogad när det gäller användandet av kurslitteratur. De kan tyckas vara 
för allmänna och grundläggande samt inte forskningsmässigt intressanta. Dock torde 
innehållet i dessa vara trovärdigt då de är godkända och utgivna som läroböcker. Det är främst 
i metodkapitlet läroböcker förekommer, men även några enstaka referenser i övriga kapitel. 
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Läroböckerna har i huvudsak använts som komplement, och för att underlätta förståelsen, för 
de vetenskapliga artiklarna som tidvis kan vara avancerade.  
 
Det är en nackdel att några av våra källor, speciellt bland artiklarna, funnits en tid. Vi skulle 
gärna ha använt fler nyare källor, men då det ofta hänvisas till dessa källor har vi valt att 
använda grundkällan. Det gäller att väga av relevansen i innehållet mot åldern på artikeln.  
 
Användandet av artiklar från dagspress kan ifrågasättas utifrån ett vetenskapligt perspektiv, 
eftersom de inte har någon vetenskaplig tyngd eller ger något vetenskapligt bidrag. Däremot 
tycker vi att dessa artiklar visar på den allmänna uppfattningen om bonus och vad som händer 
inom området. Därför tycker vi att de kan vara lämpliga för att på ett enkelt sätt introducera 
till det akademiska forskningsområdet. 
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3. Teori 
 
Här presenteras det teoretiska underlaget som vi bygger uppsatsen på. Först förklarar vi hur 
ersättningen är uppbyggd och vad incitamentsprogram är. Därefter lägger motivationsteorin 
grunden till att förstå vad som ligger bakom individens handlande, sedan kommer 
förväntningsteorin där samspelet mellan motivation och prestation förklaras. Agentteorin 
kommer därefter som förklarar samspelet mellan vd och styrelse, sedan avslutar vi med vad 
tidigare forskning visar angående incitamentsprogram. 
 

3.1 Vad består ersättningen av? 
 
I den totala ersättningen till vd ingår oftast ett antal olika komponenter. De vanligaste är fast 
lön, rörlig lön (bonus) samt någon typ av långsiktigt incitamentsprogram. Dessa komponenter 
är det som vanligtvis utgör ersättningen, utöver detta kan det finnas ett antal olika förmåner. 
Förmånerna kan vara livförsäkring, pensionsförsäkring, tjänstebil och bostad m.m. (Murphy, 
1999, s. 2491; Arvidsson, 2001, s. 110).   
 

3.1.1 Fast lön och bonus 
 
Ersättning till vd bestäms av styrelsen (Aktiebolagslagen 8 kap. 51 §). Den fasta lönens 
storlek i Sverige motiveras ofta av att den är internationellt sett låg. Dessutom är svårt att hitta 
kompetenta personer till vd posten eftersom det är en otacksam och uthängd position (Wahlin, 
2007, s. 6). 
 
Bonus används för att motivera och belöna. Bonus är ett kortsiktigt incitament som ofta är 
kopplad till resultatmått av något slag, vanligt är att det baseras på resultat från föregående år. 
Fördelen med bonus är att det är enkelt att använda och kan underlätta rekrytering och 
styrning av vd:n. Nackdelar med användandet av bonus är att det påverkar likviditet och 
resultat, därmed saknas det långsiktiga perspektivet som är viktigt ur ägarsynpunkt 
(Arvidsson, 2001, s. 123). Bonus kallas ofta rörlig ersättning i bolagens årsredovisningar och 
innebörden är densamma.  
 

3.1.2 Innehåll i incitamentsprogram 
 
För att ge läsaren en förståelse för vilka olika varianter och typer av instrument, förutom 
bonus, som kan ingå i ett incitamentsprogram kommer dessa att förklaras utifrån Jäghult 
(2005, s.91-92). 
 
Aktier kan användas för att ett delägarskap ska uppstå och ibland kan aktier till ett rabatterat 
pris i förhållande till det rådande marknadspriset erbjudas.  
 
Konvertibeln kan förklaras lite förenklat som ett lån där vederbörande lånar ut en summa till 
bolaget. Vinsten för den som lånat ut summan är en ränta på det utlånade beloppet i slutändan 
som kan vara 3-5 år framåt i tiden. Idén vid tecknandet av konvertibelkursen är att den ligger 
väsentligt över aktiens marknadsvärde så att utfallet på det utlånande beloppet blir gynnsamt. 
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Det finns ett par olika typer av optioner som används och dessa är: köpoptioner, syntetiska 
optioner, teckningsoptioner och personaloptioner. Köpoptioner ger en möjlighet och rätt att 
köpa till ett på förhand bestämt pris ett visst antal aktier, men det finns ingen skyldighet att 
köpa dessa. Syntetiska optioner fungerar så att en eventuell mellanskillnad som finns på ett 
visst datum mellan aktiekurs och lösenpris blir det belopp som utgår till innehavaren. 
Teckningsoptioner är ungefär vad namnet anger men med tillägget att det är nyemitterade 
aktier som kan tecknas i det bolag där det är aktuellt. Personaloptioner kan erbjudas gratis 
eller till ett subventionerat pris och dessa måste lämnas tillbaka till bolaget om anställningen 
upphör. 
 

3.2 Motivation och förväntning 
 
Victor Vroom påstod följande när det gäller motivationen att arbeta: 
 

”We are much more likely to wonder why people climb mountains, drive 
sports cars or commit suicide than to question the motivation basis of the 
decision to work.” (1964, s. 29) 

 
Resonemanget förs vidare av Arvidsson (2001, s.113) och formuleras i följande fråga: vad är 
syftet med belöningar? Svaret blir ofta att syftet är att rekrytera och behålla den personal som 
finns. Mer sällan så förklaras att syftet ska vara att motivera den personal som redan finns på 
plats så att företagets mål uppnås. I det kommande avsnittet 3.2.1 kommer vi att belysa de 
bakomliggande faktorerna som påverkar en individ, bolagets vd i vårt fall, och som därmed 
förklarar varför incitamentsprogram kan användas. 
 

3.2.1 Motivation  
 
För att kunna motivera och belöna personal används flexibla lönesystem (Smitt, Wiberg, 
Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002, s. 12). Detta för att kopplingen med ett belöningssystem 
ska kunna återspeglas hos en individs beteende i dennes arbete och prestation (Ibid., s. 85). 
Individens förväntningar är således en viktig faktor att beakta när vi vill utreda vad som styr 
motivation och prestation. 
 
Med hjälp av olika belöningar och belöningssystem kan motivationen öka och samtidigt 
hjälpa en enskild individ så att dennes effektivitet ökar (Svensson, 2001, s.14). Enligt 
Svensson (2001, s.18) är detta belöningssystemets uppgifter: 
 

• Stimulera till ökad effektivitet 
• Stimulera till förbättrad kvalitet 
• Ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 
• Stimulera personalrörlighet internt och externt 
• Stimulera kompetensutveckling 
• Stimulera nya arbetsformer 
• Understödja flexibla lednings- och arbetsformer  

 
Vidare så menar Svensson att tillfredställelse i arbetet är beroende av att det finns olika 
faktorer som motiverar den enskilde. Motivationsfaktorer som kan vara av vikt för att uppnå 
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en hög nivå av arbetstillfredsställelse kan vara prestation, ansvar, befogenheter och 
erkännande (Svensson, 2001, s.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetstillfredsställelse 
 

 
 

Belöning 
 

 
 

Motivation 
 

 
 

Belöning 
 

 
 

Effektivitet 

Figur 1. Motivationens centrala roll. Tolkning av Svensson, 2001, s. 16. 
 
Med figur 1 vill vi visa att vd:ns motivation är en viktig anledning till att använda belöningar, 
exempelvis olika incitamentsprogram. Eftersom motivationen påverkar både hur arbetet 
upplevs och hur det utförs. Därtill är det motivationen i kombination med vd:ns förväntningar 
som styr hur väl denne presterar i sitt arbete.  
 

3.2.2 Förväntning 
 
Förväntningsteorin kan vara av intresse då man vill skapa sig en uppfattning av vad som 
påverkar vd:n i dennes arbete. Resonemanget kring förväntningsteorin åskådliggörs bäst i 
figur 2, som beskriver en hypotetisk relation mellan motivation och prestation. Med denna 
figur vill vi då beskriva vår tolkning av hur vd:ns motivation och prestation kan påverkas av 
olika belöningar. 
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Figur 2. “Hypothetical relationships between amount of motivation and 
level of performance” (Vroom, 1964, s.204). 

 
Figur 2 visar tre möjliga situationer om hur individens motivation hänger ihop med den 
förväntade prestationen. (1) Den räta linjen visar ett hypotetiskt samband mellan motivation 
och prestation. Desto mer motiverad vd:n är, desto bättre presterar denne i sitt arbete, vilket 
leder till att bolaget borde gå bättre. (2) Den prickade kurvan visar en situation när mer 
motivation får en allt mindre betydelse för graden av prestation. Det betyder således att det 
inte alltid är så att mer motivation, som bonus, leder till att bolagets prestation ökar. 
Ledningens förväntningar på vd:n infrias således inte alltid. (3) Den streckade kurvan visar en 
situation när motivationen i form av bonus ökar, utan att det får den avsedda effekten på 
prestationen. Vd:n når en typ av bekvämlighetskänsla där mer bonus leder till en sämre 
prestation. 
 
Vårt resonemang om motivation och prestation stöds till viss del av en studie där deltagarna 
fick i uppgift att uppnå ett på förhand fastställt mål baserat på prestation där tio försök gavs 
för att uppnå det fastställda målet. Under testet fick deltagarna följa sin egen utvecklingskurva 
kontinuerligt med tillägget att några deltagare blev desinformerade. De som fick veta att målet 
var nära tidigt i testet visade tecken på att ta i ytterligare, i vissa fall infann sig en 
bekvämlighet och ansträngningen avtog och deltagare som var långt ifrån målet gav upp. I 
den grupp som fick veta att utvecklingen sakta förbättrades tidigt i testet visade en hastig 
förbättring i tron att den tidigare ansträngningen varit för liten (Vroom, 1964, s.250-251). 
 
När vi nu har en bättre förståelse för de bakomliggande faktorer som styr vd:n och hur denne 
presterar blir det lättare att sätta sig in i agentteorin, som behandlar förhållandet mellan vd:n 
och styrelsen (bolagets ägare).  
 

3.3 Agentteori 
 
Agentteorin definieras som ett kontrakt där en eller flera personer, principalen, anlitar en 
annan person, agenten, för att utföra ett arbete åt dem. För att kunna utföra arbetet flyttas 
beslutsfattandet från principalen till agenten (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Principalen är 
i detta fall styrelsen som agerar utifrån aktieägarnas intresse, medan agenten då är vd:n och 
ibland också ledningen. 
 

   17



Agentteorin handlar om agentproblem som uppkommer när ett bolags ägande är skiljt från 
ledningen, det vill säga att de som styr bolaget inte äger det. Ägarbilden för många stora bolag 
är idag väldigt utspridd, vilket innebär att de som bestämmer äger endast en liten del av 
aktierna (Neale & Pike, 2003, s. 13). De problem som kan uppstå är att målen inte är 
desamma för vd och ägare, samt att det är svårt eller kostsamt för ägarna att övervaka vad 
vd:n egentligen gör. Dessutom kan problem uppstå om vd:n och ägarna är olika riskbenägna 
(Eisenhardt, 1989, s. 58).  
 
Tanken är att vd:n ska styra bolaget så att resultatet blir det bästa möjliga utifrån aktieägarnas 
intresse. Problem kan uppstå om vd:n har ett annat intresse än aktieägarna, vilket kan innebära 
att vd:n försöker tillgodose sina egna intressen snarare än aktieägarnas. Den skillnad som kan 
finnas i avkastningen mellan styrning utifrån aktieägarnas intresse och utifrån vd:ns intresse 
kallas för agentkostnad (Neale & Pike, 2003, s. 14). Agentkostnad kommer alltid att finnas i 
någon form så länge ägandet och bolagsstyrningen är åtskiljd, styrelsen kan dock införa olika 
incitament till vd:n för att minska storleken på agentkostnaden (Jensen & Meckling, 1976, s. 
308-309). Vanliga incitament är bonus, ofta kopplad till lönsamhet eller resultat, samt 
aktieoptioner. Aktieoptioner är endast värdefulla om aktiekursen är högre än lösenkursen, 
därmed motiverar optionerna vd och ledning till att utföra ett arbete som ger långsiktigt 
värdeskapande, vilket ofta är detsamma som aktieägarnas intresse (Neale & Pike, 2003, s. 14-
15).  
 
För att lösa problemet med kontrollen av vad vd:n egentligen gör finns två alternativ. Det ena 
är att använda den information som finns i anslutning till vd:n, som exempelvis finansiella 
rapporter, budgetutfall, styrelse och kollegor, för att få en uppfattning om vad som görs. Detta 
kan vara både svårt och kostsamt. Det andra, enklare, alternativet är att kontraktet ställer upp 
mål som ska uppnås. Därmed styrs vd:n mot de mål ägarna önskar, samtidigt som risken 
övergår från ägarna till vd:n (Eisenhardt, 1989, s. 61).  
 
När ägarna försöker styra vd:n med hjälp av incitamentsprogram, speciellt aktier och optioner, 
kan riskbenägenheten bli ett problem. Ju större del av ersättningen som är kopplad till aktiens 
utveckling, desto mindre riskbenägen blir vd:n. Detta eftersom dennes egen förmögenhet 
påverkas negativt av dålig aktieutveckling. Därmed avstår vd:n i större omfattning från 
riskfyllda projekt och satsningar, även om de kan innebära stora vinster. Det är därför viktigt 
att incitamenten från ägarna och deras risknivå överensstämmer, eftersom det påverkar hur 
bolaget sköts (Kaplan & Atkinson, 1998, s. 678-679). 
 
Med hjälp av motivationsteorierna förstår vi nu bättre vad som ligger till grund för en individs 
handlande i olika situationer. Incitamentsprogram är därmed ett i raden av verktyg för att 
motivera till ett visst beteende. Därtill kan vi med hjälp av agentteorin förstå varför det finns 
incitamentsprogram och varför de används till framför allt ledningen.  
 

3.5 Samband mellan ersättning och resultatmått - tidigare forskning 
 
Har incitamentsprogram någon betydelse i praktiken? Frågan om huruvida vd:ns ersättningar 
är kopplade till de resultat som bolaget presterar eller inte har länge varit omdiskuterad. Sedan 
1990-talet har det från olika håll önskats, diskuterats och krävts att vd:ns ersättning ska ha ett 
tydligare samband med aktieägarnas värde. Tanken var att detta bättre skulle motivera vd:n 
till långsiktiga handlingar och därmed öka bolagets värde på sikt, vilket till viss del bidragit 
till att användandet av aktieoptioner ökat. Däremot har forskningsresultat visat att det inte 
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finns några entydiga bevis för att strävan efter ett starkare samband verkligen leder till högre 
aktiekurs (Murphy, 1999, s. 2539).  
 

3.5.1 Spelar typ av bolag någon roll? 
 
Murthy och Salter presenterade 1975 en undersökning om sambanden mellan ersättningar och 
olika resultatmått i större amerikanska bolag. I undersökningen konstaterades att ersättningen 
till direktörerna varierar från år till år, men att variationerna inte har något tydligt samband 
med förändringar i bland annat vinst och avkastning. Variationerna är större i bolag med flera 
olika näringsgrenar än i bolag med en huvudsaklig näringsgren, men samtidigt verkar 
ersättningen till direktörerna i bolag med flera olika näringsgrenar vara mer knuten till vinsten 
och andra finansiella mått än i andra bolag (Murthy & Salter, 1975, s. 66-67).  
 
Murthy och Salters förklaring till resultaten var att bolag med flera olika näringsgrenar i högre 
grad utvärderas utifrån de olika grenarna var för sig. Eftersom ledningen bedömer de olika 
grenarna utefter deras finansiella prestation är det naturligt att de finansiella resultaten i sin tur 
ligger till grund för ersättningen till ledningen. En avdelningschef bedöms efter avdelningens 
resultat, och därför bör bolagets totala resultat ligga till grund för bedömningen av vd:n (1975, 
s. 68).  
 
Vi kommer, precis som Murthy och Salter, att undersöka om det finns något samband mellan 
vd:ns ersättning och bolagets prestation. Då dagens bolag ofta är mångsidiga och har flera ben 
att stå på kommer vi inte att dela upp dem efter antalet näringsgrenar, utan vi kommer att 
studera problemet uppdelat på branscher. Detta eftersom vi anser att det blir mer givande att 
se om ersättningen varierar mellan olika grupper av bolag, eftersom de olika branscherna har 
olika förutsättningar. 
 

3.5.2 Optionsprogrammens effekter 
 
Även Hall och Liebman (1998, s. 653-654) har undersökt hur stora amerikanska bolags 
finansiella prestation påverkar vd:ns ersättning. De menar att om det inte finns någon tydlig 
koppling mellan ersättning och prestation är det tveksamt om de många miljarder i satsat 
kapital sköts på ett effektivt sätt. Deras undersökning skiljer sig från tidigare undersökningar 
eftersom de tar hänsyn till värdet på de aktier och aktieoptioner som vd:n innehar.  
 
Både vd:ns ersättning och kopplingen mellan ersättningen och bolagets finansiella prestation 
har ökat under åren 1980 till 1994. Ersättningen som totala summan av lön, bonus och värdet 
på optioner har i genomsnitt ökat med 209 procent under undersökningstiden. Lön och bonus 
har i genomsnitt ökat med 97 procent, medan det genomsnittliga värdet på aktieoptioner ökat 
med drygt 680 procent (Hall & Liebman, 1998, s. 655). Hall och Liebman påstår att bristen på 
samband mellan ersättning och prestation i tidigare undersökningar beror på att aktie och 
optionsvärdena inte togs med i beräkningarna. Detta eftersom det är värdeförändringen i just 
aktierna och aktieoptionerna som till största delen förklarar kopplingen mellan vd:ns 
ersättning och bolagets prestation (Hall & Liebman, 1998, s. 655). Om värdet på bolaget ökar 
10 procent leder det, genom värdeökning på aktier och aktieoptioner, till att vd:n blir 
$1 250 000 rikare. Samma värdeökning hade i lön och bonus gjort vd:n $23 400 rikare. På 
detta sätt menar Hall och Liebman (1998, s. 685) att sambandet mellan ersättning och 
prestation till stor del (98 %) förklaras av värdeökning i aktier och optioner. 
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Varför är det viktigt att beakta optionsavtal? Enligt Hall och Liebman skulle bonusavtal kunna 
utformas precis som optionsavtal, alltså till samma villkor och storlek. Ett problem är dock att 
styrelsen ogärna minskar vd:ns lön och bonus även när bolaget presterat dåliga resultat, vilket 
skulle kunna leda till oönskad uppmärksamhet. Dessutom har stora bonusutbetalningar inte 
samma effekt som aktieoptioner när det gäller att motivera vd:n att styra bolaget efter 
aktieägarnas intresse (Hall & Liebman, 1998, s. 682-683). 
 
Varför har då användandet av aktieoptionerna ökat? En förklaring är att styrelser i högre grad 
vill ha ett samband mellan ersättningen och bolagets prestation. En annan förklaring är att 
styrelsen av olika anledningar helt enkelt önskat höja vd:ns ersättning. Genom att då använda 
optioner blir inte reaktionerna från exempelvis media och allmänhet lika starka som en 
utbetalning av en hög bonussumma hade gett upphov till (Hall & Liebman, 1998, s. 684).   
 
Varför kommer vi att undersöka den rörliga ersättningen istället för att titta på aktier och 
aktieoptioner? Det beror på att undersökningar om sambandet mellan lön, bonus och 
prestation är de vanligaste förekommande, detta påpekar också Hall och Liebman (1998, s. 
654). Vidare så konstateras i Murphy (1999, s. 2495) att i de flesta länder, förutom USA, är 
den kontanta bonusen den största, och ibland den enda, rörliga delen av den totala 
ersättningen.  
 

3.5.3 Konjunkturens effekter 
 
I en australiensisk studie konstateras att det finns ett starkt samband mellan bolagets 
finansiella prestation och ledningens ersättning när det råder ekonomisk tillväxt, medan 
sambandet är svagt eller obefintligt vid lågkonjunktur (Matolcsy, 2000, s. 675).  
 
Studien gäller åren 1987-1995 och är uppdelad i fyra faser som motsvarar det ekonomiska 
läget i Australien, det är tre nedgångsfaser och en uppgångsfas. Intressanta resultat är att vd:ns 
genomsnittliga ersättning, både fast och rörlig, ökade under samtliga perioder. För 
uppgångsfasen är förändringen i ersättningen statistiskt signifikant, men inte under 
nedgångsfaserna (Matolcsy, 2000, s. 683). Sammanfattande resultat tyder på att en 
vinstökning på 1 procent leder till 0,16-0,17 procent högre ersättning till vd:n. 
 
Detta stödjer det tidigare resonemanget (Hall & Liebman, 1998, s. 682-683) att styrelsen 
ogärna minskar lön och bonus när det blir sämre tider. De svenska konjunkturcyklerna har 
under de senaste 60 åren varit ungefär fem år långa 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228938&i_word=konjunkturcykel). Det 
motiverar därför oss att undersöka hur den rörliga ersättningen varierar över tiden i svenska 
bolag. Då fem år är en genomsnittlig längd på en konjunkturcykel kommer vi att undersöka de 
senaste fem åren, 2002-2006, för att kunna se om det finns några variationer i den rörliga 
ersättningen beroende på konjunkturen.  
 

3.5.4 Bolagets prestation 
 
Guy (2000, s. 265) diskuterar kring användandet av aktieägarmässiga data (aktiekurs och 
utdelning) kontra redovisningsmässiga data (avkastningsgrad, vinst per aktie osv.) vid 
undersökningar av samband med vd:ns ersättning. Han konstaterar att aktieägarmässiga data 
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blivit mer av en standard vid undersökningar om samband med vd:ns ersättning, även om 
andra mått fortfarande är vanligt förekommande. Förändringar i aktiekursen borde visa på 
marknadens förväntningar om bolagets framtida vinster. Även redovisningsmässiga mått kan 
visa på framtida vinster, men dessa kan vara påverkade av tillfälliga vinster eller förluster. På 
lång sikt ger både aktieägarmässiga och redovisningsmässiga mått likvärdig information. 
Däremot kan marknaden vara känsligare för förändringar i aktieägardata än på förändringar i 
redovisningsmässiga data. 
 
En annan vinkling och metodik för hur man kan mäta hur bra ett bolag presterar och hur 
underlag till bonusen för vd kan tas fram är att använda en mix av finansiella mått och icke 
finansiella mått. Detta har bland annat använts av biltillverkaren Chrysler i USA under år 
1994. Exempel på de icke finansiella måtten som användes var kvalitetsförbättring och 
kundnöjdhet. Bonusprogrammet var uppbyggt så att 40 procent baserades på 
kvalitetsförbättring (garantiärenden per 100 sålda bilar), 20 procent på kundnöjdhet, 20 
procent på marknadsandel och 20 procent på finansiell tillväxt innan skatt (Ittner & Larcker, 
1998, s. 221). 
 
Förankringen i det traditionella redovisningssystemet har ifrågasatts när det kommer till hur 
vd:ns ersättning ska bestämmas i förhållande till hur bra bolaget presterar (Ittner & Larcker, 
1998, s. 205). Detta då det från en del bolag sägs existera en inkonsekvens i de finansiella 
mått som ligger till grund för att mäta just detta (Ibid., s. 206). Kritiken från bolagen är att 
kostnaden för kapital och externa rapporteringar inte tas med i de finansiella mått som 
används när bolagets prestation ska bedömas och bestämmas (Ibid., s. 209).   
 
Det finns en mängd olika åsikter om hur bolagets prestation ska bedömas och vilka mått som 
är lämpliga att använda. Även om det är upp till oss vilka mått vi kommer att använda, så är 
det bra för förståelsen att vara insatt i vilka mått som finns tillgängliga och vad dess effekter 
kan vara. 
 

3.5.5 Tecken på ett fungerande samband 
 
I en undersökning av Guo, Shiah-Hou och Yang har sambandet mellan bolags utveckling och 
aktierelaterad bonus undersökts. 294 stycken bolag och ett tiotal variabler ingick i studien 
som genomfördes under åren 1996-2001 (2006, s. 869-870). Det framkom att ett samband 
mellan storleken på bonusen och hur väl bolaget hade presterat fanns. Större bolag med en 
stigande tillväxtpotential visade en tendens att använda sig utav aktierelaterad bonus för att 
hålla ned kostnaden för agenten i bolaget (ibid., s. 864). 
 
Valet att använda sig av aktiebaserad bonus hade en positiv effekt som visade sig efter en viss 
tid för bolaget och kunde kopplas till hur bra bolaget hade presterat. Sammantaget så dras 
slutsatsen att användandet av aktierelaterad bonus för bolagen som ingick från Taiwan var av 
godo. Detta dels för hur bolagen presterar och dels att vd agerar så att aktieägarna har ett 
förtroende för denne. Resonemanget fortsätter med att det ger möjlighet att knyta till sig en 
bra vd och möjligheten att behålla en befintlig ledare i bolaget som större (Guo, Shiah-Hou & 
Yang, 2006, s.883).    
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3.6 Sammanfattande avslutning 
 
Genom att skapa en förståelse för hur en individ agerar och vad som kan fungera som 
drivkraft genom olika behov och vilka förväntningar som kan finnas, har en inblick i 
förväntningsteorin och motivationsteorin varit av intresse. Vidare genom agentteorin där vd:n 
ska styra bolaget utifrån aktieägarnas intresse kan en intressekonflikt uppstå genom att vd:n 
kan avstå från gynnsamma investeringar, då risken kan uppfattas som allt för stor för den vd 
som har aktieoptioner i bolaget. Det kan bidra till att intresset för hur bolagets aktiekurs 
utvecklas tar överhanden och de investeringar som uppfattas som allt för riskfyllda ej 
genomförs.  
 
Den tidigare forskningen har gett vid handen att framförallt USA genomgått en ökning av den 
prestationsbaserade ersättningen kopplat till det finansiella resultatet. Bolag som har flera 
olika grenar inom organisationen har valt att dela upp grenarna som fristående från varandra 
när en belöning ska bestämmas utifrån finansiell prestation. En ovilja att utforma bonusavtal 
likt ett optionsavtal kunde tydas i en av artiklarna då problemet var att vd:ns incitament kunde 
minska och dessutom leda till oönskad uppmärksamhet.  
 
En australiensisk studie där konjunkturens inverkan studerades i förhållande till bolagets 
utveckling kunde en ovilja att sänka ersättningsnivån till vd:n påvisas. Detta i form av att både 
den fasta och rörliga ersättningen hade ökat under den tid som studerades som innehöll både 
låg- och högkonjunktur. En annan forskare för ett resonemang där aktieägarmässiga data 
kontra redovisningsmässiga data diskuteras och huruvida vilket som föredras när samband 
mellan ersättning och prestation i bolaget ska undersökas. Det nämns att redovisningsmässig 
data kan ge en missvisande bild om den ekonomiska statusen på grund av tillfälliga vinster 
eller förluster, medan marknaden reagerar snabbare på förändringar i aktieägarmässiga data. 
En annan synpunkt är att kostnaden för kapital och extern rapportering uteblir vid 
användandet av finansiella mått när ett bolags tillväxt ska mätas. Det har även lagts fram en 
mix där både finansiella och icke finansiella mått har fungerat som en bas för bonusgrundad 
ersättning och hur väl ett bolag presterat.  
 
I en undersökning som riktat in sig på taiwanesiska bolag visades ett samband mellan hur 
storleken på bonusen kunde kopplas till hur bra bolaget hade presterat hos de större bolagen. 
Slutsatserna som drogs i undersökningen var att en aktierelaterad bonus var positivt dels för 
att det visade tecken på att vd:n hade ett förtroende hos aktieägarna men också att det i 
framtiden kan vara lättare att knyta en bra vd till bolaget. 
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4. Praktisk metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur undersökningen gått tillväga, hur de 
medverkande bolagen valdes och varför, hur vi kommer att analysera materialet samt vad som 
påverkat insamlingen av data. Slutligen definierar vi de statistiska begrepp som förekommer i 
empirin och analysen. 
 

4.1 Urval 
 
Vår population är större svenska bolag. För att kunna få tag på nödvändiga data valde vi att 
göra urvalet i börsnoterade bolag. Då vi inte har möjlighet att undersöka samtliga bolag i 
populationen har vi gjort ett urval. För att kunna generalisera resultaten bör urvalet göras så 
slumpmässigt som möjligt (Bell, 2006, s 147-148). Vi gjorde ett slumpmässigt klusterurval 
som grundar sig på sektorindelningarna av de börsnoterade bolagen som förekommer på 
OMX börsens hemsida (http://omxgroup.com/nordicexchange/?languageId=3). Det finns 
totalt tio sektorer; energi, material, industri, sällanköp, dagligvaror, hälsovård, finans, IT, 
telekom och kraftförsörjning. Då vi ville ha fem av dessa sektorer numrerade vi dessa från 0 
till 9, med hjälp av en slumptalsserie på fem tal kunde vi sedan slumpmässigt välja ut fem av 
dessa. De valda sektorerna blev industri, dagligvaror, bruksvaror, IT och telekom. I dessa 
sektorer tog vi alla bolag som fanns noterade på både Large Cap- och Mid Cap listan. 
 
För att kunna analysera uppgifterna utifrån förändringar över tiden samt variationer i olika 
branscher behövde dessa kriterier vara uppfyllda:  
 

• Att bolaget varit börsnoterat under de år vi avsett att undersöka, dvs. 2002-2006. 
Detta för att kunna se hur ersättningen varierar med tiden. 

• Att ersättningarna redovisas i svenska kronor. Detta för att inte behöva ta hänsyn till 
valutaeffekter. 

• Att ersättningsbeloppen framgår för vd:n. Hela undersökningen bygger på att 
ersättningens belopp framgår, därför kan de bolag som inte specificerar vd:ns bonus 
inte ingå i undersökningen. 

 
För att underlätta analysen av data valde vi att slå samman urvalet till tre huvudsakliga 
branscher; Industri, Konsumentvaror (Consumer) samt IT/Telekom. Industri består av sektorn 
industri, Konsumentvaror består av sektorerna dagligvaror och bruksvaror, IT/Telekom består 
av sektorerna IT och telekom.  
 

4.2 Access 
 
Aktiekurserna fanns tillgängliga på OMX börsens hemsida, samma kurser går också att hitta 
på olika affärstidningars hemsidor (t.ex. Affärsvärlden) samt i många fall på respektive bolags 
hemsida. Kursinformation finns även återgiven i årsredovisningarna. Därmed var det inga 
problem att hitta, och få ta del av, denna information.  
 
Utformandet och redovisningen av incitamentsprogram styrs i huvudsak av tre regelverk; 
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen samt svensk kod för bolagsstyrning. 
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Aktiebolagslagens 8 kap. 51§ anger att styrelsen varje år ska ge förslag på hur lön och annan 
ersättning, som exempelvis optioner, ska bestämmas för vd och ledningen under det 
kommande året. Om det varit några avvikelser från förslaget ska detta förklaras. Kan inte 
ersättningen, enligt 52§, anges till ett bestämt belopp ska det finnas upplysningar om vad 
ersättningen innebär, under vilka förutsättningar den gäller samt en beräknad kostnad för 
bolaget.   
 
I Årsredovisningslagen, 5 kap. 20§, anges att det sammanlagda beloppet för lön och andra 
ersättningar skall redovisas specifikt för bland annat vd och styrelseledamöter, därutöver skall 
tantiem och motsvarande ersättning särskilt framgå. 
 
En svensk kod för bolagsstyrning arbetades fram som en heltäckande sammanställning av vad 
som är god sed inom svensk bolagsstyrning. Syftet med detta heltäckande regelverk var att 
förbättra bolagsstyrningen genom tydligare riktlinjer (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, s. 
7-8). Koden är avsedd för börsbolag med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor i första 
hand, och avsikten är att förbättra självregleringen. Koden behandlar regler kring organisation 
och arbetsformer inom bolaget, men även riktlinjer för rapportering till aktieägare och andra 
intressenter. Dessa regler bygger vidare på bland annat befintlig lagstiftning, börsernas 
noteringsregler och FARs rekommendationer (Ibid., s. 10-11). För ersättning till ledning och 
vd gäller följande enligt koden: Det ska finnas ett ersättningsutskott som behandlar frågor om 
ersättning och anställningsvillkor för ledningen. Förslag på principer för ersättning och villkor 
ska presenteras på bolagsstämman och redogöra för:  
 

• Förhållandet mellan rörlig och fast lön samt sambandet mellan prestation och 
ersättning 

• Huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram 
• Huvudsakliga villkor för övriga förmåner 
• Vilka som omfattas av förmånerna 

 
Det är sedan upp till bolagsstämman att fatta beslut om ersättningar och dess villkor (Svensk 
kod för bolagsstyrning, 2004, s. 32-33) 
 
Årsredovisningarna har vi hämtat från respektive bolags hemsida. Bolagen är skyldiga att 
redovisa ersättningar till vd och ledning i årsredovisningen. Däremot varierar det med hur 
noggrant och tydligt de olika uppgifterna framgår. Vissa bolag redovisar ersättningen helt 
öppet, alltså specificerat till vilken typ av ersättning det är, vilka belopp samt till vilka 
personer. I dessa fall är det inga problem att hitta de uppgifter som vi behöver. Andra bolag 
redovisar i en klumpsumma rörlig ersättning till både vd och styrelse, alternativt vd:ns totala 
ersättning (fast lön, bonus, pension och eventuella förmåner) som en summa. Dock 
framkommer det ofta till vilket belopp bonus ingår i denna summa. Det förekommer även ett 
antal bolag där det inte gått att urskilja de sökta beloppen. Sammanfattningsvis kan vi säga att 
redovisningen förbättras med åren, men att tydligheten variera mellan bolagen. Det har, med 
vissa undantag, ändå varit förhållandevis enkelt att hitta de uppgifter vi sökt.  
 

4.3 Bortfall 
  
Det totala urvalet bestod av 99 bolag. Med hänsyn till de krav vi ställde på bolagen fick vi ett 
totalt bortfall på 33 bolag. Det mesta av bortfallet, 22 bolag, förklaras av att bolagen inte varit 
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börsnoterade under de år vi undersöker, fem bolag har inte redovisning i svenska kronor samt 
i sex bolag gick det inte att urskilja de önskade uppgifterna. 
 
Därtill förekommer det ett partiellt bortfall i fem bolag. Detta beror på att det inte gått att 
urskilja den data som vi varit intresserade av, problemet gäller generellt för år 2002. 
 
Bortfallet påverkar naturligtvis generaliserbarheten av våra resultat, men borde ändå ge en 
fingervisning om hur förhållandet ser ut i svenska bolag. Speciellt hos börsbolag inom de 
branscher som vi har undersökt.   
 

4.4 Databearbetning 
 
All data kommer att analyseras och beräknas med hjälp av det statistiska programmet SPSS 
12.0. Även de diagram, figurer och tabeller som förekommer i arbetet är framställda av SPSS.  
 
Vi har beräknat aktieförändringen utifrån aktiernas stängningskurser från första och sista 
handelsdagen för respektive år. Denna procentuella förändring kommer sedan att testas 
statistiskt efter samband med förändringen av vd:ns rörliga ersättning. Förändringarna 
kommer att testas årsvis för att se variationer över tiden, samt branschvis för att se om det 
finns några skillnader mellan branscher. I de fall det förekommit någon aktiesplit har vi räknat 
om kursen till vad skulle ha varit om spliten inte ägt rum. 
 
Med en dummyvariabel kommer vi att testa för att se om förekomsten av optionsprogram har 
någon tydligare effekt på aktiekursen än i bolag som saknar optionsprogram. För att kunna 
analysera data genom oberoende och beroende variabler har den statistiska modellen 
(multi)regressionsanalys valts.  
 

4.4.1 Multiregressionsanalys 
 
Enligt Kohler (1994, s.585) definieras tekniken för multiregressions analys där en beroende 
variabel vars värde är okänt kan förklaras utifrån flera oberoende variabler. Förändringar i en 
beroende variabels värde kan förklaras genom förändringar hos de oberoende variablerna. 
Detta kan exemplifieras genom att om Y antas vara den beroende variabeln för ersättning och 
där X1, X2, X3 och X4 alla är oberoende variabler som kan tänkas påverka ersättningen på olika 
sätt. Det kan vara någon av de fyra oberoende variablerna som förklarar vad som påverkar 
ersättningen i en viss riktning.  
 
Då syftet med denna undersökning är att ta reda på om det existerar ett statistiskt samband 
mellan vd:ns rörliga ersättning och bolagens kursutveckling, så anser vi att valet av modellen 
ovan lämpar sig för detta.  
 

4.5 Källkritik 
 
Vid urvalet blev andelen industribolag drygt hälften av det totala antalet bolag som kommer 
att undersökas, även om vi slagit ihop branscher för att få färre och större branschgrupper att 
arbeta med. Eftersom det var ett slumpmässigt urval kan vi inte göra något åt detta, mer än att 
vi är medvetna om att industri är i majoritet. 
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Uppgifterna i årsredovisningarna är bolagens officiella redovisning, därför kan vi anse att 
informationen ur dessa är trovärdig. Dock har bolagen en tendens att försöka framhålla goda 
resultat medan de försöker tona ner dåliga resultat. När det gäller de uppgifter vi har varit 
intresserade av har tydligheten varierat mellan bolagen. I de bolag där det har varit svårt att 
tyda uppgifterna kan det finnas en risk att vi kan ha gjort feltolkningar. Eventuella 
feltolkningar kan i sin tur påverka undersökningens resultat, dock är det i ett mindre antal 
bolag där dessa tveksamheter kan ha uppstått. Därmed borde inte de generella resultaten 
påverkas i någon större utsträckning.  
 
Aktiekursen bestäms varje handelsdag och då dessa uppgifter kan erhållas från ett stort antal 
källor torde det inte förekomma några felaktigheter i dessa data. Dock finns det alltid en liten 
risk, när det gäller den mänskliga faktorn, att det kan förekomma skriv- eller räknefel från vår 
(eller bolagens) sida när vi hämtat eller beräknat data. 
 
När vi använder dataprogram för att göra de olika beräkningarna minimerar vi risken för 
felräkning, medan risken för misstolkningar och felaktigt sammansatta beräkningsgrunder 
ökar. Programmet beräknar värden utifrån de variabler som vi anger, har vi då kombinerat 
ihop variabler på felaktiga grunder blir resultatet felaktigt. Detta problem har vi försökt att 
minimera genom att använda ett antal olika statistiska böcker, där även en bok är specialiserad 
på just SPSS. Genom att i princip läsa innantill hur beräkningar ska göras och vad resultaten 
betyder anser vi att vi gjort vad vi kan för att minska risken för fel när det gäller det statistiska 
avsnittet.   
 

4.6 Definition av statistiska begrepp 
 

• Korrelationen visar hur graden av det linjära sambandet är mellan variablerna. 
Korrelationen kan variera mellan -1 och +1, där +1 visar ett perfekt positivt samband 
medan -1 är ett perfekt negativt samband. Siffran 0 betyder att det inte finns något 
samband mellan variablerna (Andersson, Jorner & Ågren, 2007, s.45-46).   

 
• R2 visar förklaringsgraden, hur väl de oberoende variablerna förklarar variationen i 

den beroende variabeln (Muijs, 2004, s.165). 
 

• Multikollinearitet är ett problem som kan uppkomma vid användandet av multipel 
regressionsanalys. Det uppkommer om de förklarande variablerna är starkt korrelerade 
med varandra. I fall där det finns ett starkt samband mellan de förklarande variablerna 
ger det ett högre R2, samtidigt som signifikansen kan minska (Andersson et al., 2007, 
110-111). 

 
• Tolerance-värden kan användas för att kontrollera multikollineariteten genom 

beräkningar. Dessa anger hur mycket av variansen (spridningen) i variabeln som inte 
förklaras av andra variabler, således skall värdena vara så nära ett som möjligt för att 
undvika multikollinearitet (Muijs, 2004, s.181). Muijs anser att värden över 0,6 är bra. 

 
• Dummyvariabel används för att visa en tillhörighet (Kohler, 1994, s.619). I 

undersökningen har optioner och bransch fått skepnaden av en dummyvariabel. 
Optioner kodas enligt 1 då det existerar optioner i ett visst bolag och 0 då optioner inte 
finns. Bransch har funktionen 1 för den valda branschen och 0 för andra branscher.  
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• B som den redovisas i tabellerna från programmet SPSS är den koefficient som visar 

hur den beroende variabeln påverkas av en förändring på en (1) enhet i den oberoende 
variabeln. På grund av att variabler har olika skalor går B inte alltid att använda 
(Muijs, 2004, s.167).  

 
• Beta är den koefficient som anger vilken variabel som har den starkaste effekten på 

den beroende variabeln. Beta varierar mellan 0 och 1, där 1 är den starkaste effekten 
(Muijs, 2004, s.167-168). 

 
• Signifikans (Sig.) anger om variabeln är statistiskt säkerställd. Om värdet är mindre än 

0,05 är det signifikant i 95 procent av fallen. 
 

• Outliers är värden som skiljer sig mycket från de övriga, vilket påverkar möjligheten 
att se ett linjärt samband (Andersson et al., 2007, s.46). 
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5. Empiri  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som undersökningen gett. Vi börjar med 
den enklare beskrivande statistiken som presenteras i tabeller, följt av den analyserande 
statistiken som presenteras i tabeller och grafer. 
 

5.1 Beskrivande statistik 
 

Bransch

18 27,3 27,3 27,3
34 51,5 51,5 78,8
14 21,2 21,2 100,0
66 100,0 100,0

Consumer
Industri
IT/Telek
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Lista

27 40,9 40,9 40,9
39 59,1 59,1 100,0
66 100,0 100,0

LARGE
MID
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tabell 1. Urvalets fördelning på branscher och lista. 
 
I undersökningen har det ingått totalt 66 bolag, fördelade på tre branscher: Industri 52 
procent, Konsument 27 procent samt IT/Telekom 21 procent. Dessa bolag var fördelade på 
Mid Cap-listan med 59 procent, samt Large Cap-listan med 41 procent. 
 

Descriptive Statistics

61 0 9370 1088,26 1860,811
65 0 9600 1251,64 1962,571
66 0 10307 1588,78 2215,449
66 0 11254 2031,91 2432,317
66 0 13108 2157,26 2443,534
61

Ersättning02
Ersättning03
Ersättning04
Ersättning05
Ersättning06
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Tabell 2. Den rörliga ersättningens utveckling under åren 2002-2006. 
 
Den genomsnittliga rörliga ersättningen har fördubblats mellan åren 2002 och 2006, från 
nästan 1,1 miljon till knappt 2,2 miljoner. Under samma tidsperiod har det högsta beloppet 
som utbetalats ökat med 40 procent, från 9,3 miljoner till 13,1 miljoner kronor. Samtidigt har 
skillnaderna mellan bolagen ökat, mätt i standardavvikelse. 
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Descriptive Statistics

66 -,8911 ,5663 -,191182 ,3373215
66 -,1779 4,9431 ,417217 ,7034184
66 -,4162 3,5455 ,276727 ,5114438
66 -,2476 2,1831 ,458109 ,3985024
66 -,5871 ,9567 ,216736 ,2927370
66

Kursutv02
Kursutv03
Kursutv04
Kursutv05
Kursutv06
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Tabell 3. Kursutveckling under åren 2002-2006. 
 
Aktiekursens genomsnittliga utveckling under åren 2002-2006 varierade kraftigt, men en 
positiv utveckling är dominerande. Sämsta året var 2002 med i genomsnitt -19 procent, medan 
bästa året var 2005 med +46 procent. Sett på enskilda bolag var 2003 det bästa året, sämsta  
bolagets kurs sjönk med 18 procent medan bästa bolaget ökade med hela 494 procent. 
 

Option02 * Bransch Crosstabulation

Count

12 11 4 27
6 22 10 38

18 33 14 65

nej
ja

Option02

Total

Consumer Industri IT/Telek
Bransch

Total

Option03 * Bransch Crosstabulation

Count

11 15 2 28
7 18 12 37

18 33 14 65

nej
ja

Option03

Total

Consumer Industri IT/Telek
Bransch

Total

 
 

Option04 * Bransch Crosstabulation

Count

10 16 3 29
8 17 11 36

18 33 14 65

nej
ja

Option04

Total

Consumer Industri IT/Telek
Bransch

Total

Option05 * Bransch Crosstabulation

Count

10 19 3 32
8 15 11 34

18 34 14 66

nej
ja

Option05

Total

Consumer Industri IT/Telek
Bransch

Total

 
 

Option06 * Bransch Crosstabulation

Count

9 18 5 32
9 16 9 34

18 34 14 66

nej
ja

Option06

Total

Consumer Industri IT/Telek
Bransch

Total

 
 

Tabell 4. Förekomsten av optionsprogram fördelat på branscher åren 2002-2006. 
 
I vårt urval kan vi konstatera att utbredningen av optionsprogram är relativt oförändrad under 
åren 2002-2006. Totalt sett har användandet av optionsprogram minskat något, från 38 bolag 
(59 %) till 34 bolag (52 %). Förekomsten av optionsprogram ökar inom branschen 
Konsument, från 6 bolag (33 %) till 9 bolag (50 %). Däremot minskar det inom Industri, från 
22 bolag (67 %) till 16 bolag (47 %), samt inom IT/Telekom, från 10 bolag (71 %) till 9 bolag 
(64 %). 
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Descriptive Statistics

61 39 22
65 45 20
66 55 11
66 59 7
66 59 7
61

Ersättning02
Ersättning03
Ersättning04
Ersättning05
Ersättning06
Valid N (listwise)

N Ja Nej

 
 

Tabell 5. Utbredning av rörlig ersättning 2002-2006. 
 
Användandet av rörlig ersättning har ökat under perioden 2002-2006. År 2002 utbetalades det 
rörlig ersättning i 39 bolag (64 %), till år 2006 hade antalet bolag ökat till 59 stycken (89 %). 
 
I totalt 17 bolag saknades under ett eller flera år både rörlig ersättning och optionsprogram. I 9 
bolag saknades rörlig ersättning och optionsprogram under ett år, i 4 bolag saknades det under 
två år och i 3 bolag saknades det under tre till fyra år. Endast i ett bolag saknas både rörlig 
ersättning och optioner under de fem undersökta åren.  
 

5.2 Analyserande statistik 
 
I kommande avsnitt kommer det statistiska materialet i undersökningen att presenteras utifrån 
begreppen: korrelation, R2, multikollinearitet, Tolerance-värden, dummyvariabel, B och Beta. 
Resultaten redovisas årsvis då detta kan underlätta förståelsen av materialet. 

5.2.1 Data 2002 
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Graf 1. Det linjära sambandet ersättning och kursutveckling år 2002. Ersättning 
anges i tkr och den procentuella kursutvecklingen anges i decimalform. 
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Grafen visar det linjära sambandet mellan rörlig ersättning och aktiekursutvecklingen. 
Sambandet mellan dessa för år 2002 är linjärt mycket svagt. Korrelationskoefficienten 
påverkas mycket av så kallade outliers. I det här fallet betyder det att fåtalet observationer 
som har en mycket hög rörlig ersättning samt de med en mycket hög kursutveckling 
minimerar eller försvårar möjligheten att kunna urskilja något samband. 
 

Correlations

1,000 ,086 ,260 ,291 -,252 -,090
,086 1,000 -,115 ,189 -,604 ,372
,260 -,115 1,000 ,164 ,164 -,350
,291 ,189 ,164 1,000 -,570 -,597

-,252 -,604 ,164 -,570 1,000 -,319
-,090 ,372 -,350 -,597 -,319 1,000

Ersättning02
Kursutv02
Option02
Ind.
IT/Tele
Cons.

Pearson Correlation
Ersättning02 Kursutv02 Option02 Ind. IT/Tele Cons.

 
 

Tabell 6. Korrelationstabell år 2002 
 
I denna tabell visas det linjära sambandet mellan de respektive variablerna. Korrelationen 
0,086 är svag mellan den rörliga ersättningen och kursutvecklingen. Vidare kan tolkningen av 
förekomsten optionsprogram visa att korrelationen blir högre (0,26), men det visar ändå på ett 
jämförelsevis svagt samband.  
 

Model Summary

,409a ,167 ,107 1768,389 ,167 2,763 4 55 ,036
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Cons., IT/Tele, Option02, Kursutv02a. 
 

 

Model Summary

,302a ,091 ,043 1820,271
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Cons., IT/Tele, Kursutv02a. 
 

 
Tabell 7. Sammanfattande tabell år 2002. Förklaringsgrad  

med respektive utan effekt av optionsprogram. 
 
Förklaringsgraden R2 visar att 16,7 procent (övre tabellen) av variationen i rörlig ersättning 
kan förklaras av aktiekursutvecklingen, optionsprogram samt bransch. Däremot förklaras 83.3 
procent av andra faktorer som ligger utanför denna studie. Förklaringsgraden blir sämre när vi 
bortser från optionsprogram (nedre tabellen), endast 9,1 procent av variationen förklaras då av 
kursutveckling och bransch. 
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Coefficientsa

885,249 473,035 1,871 ,067 -62,734 1833,232
-405,537 877,849 -,074 -,462 ,646 -2164,787 1353,712 ,597 1,675
1060,814 493,501 ,283 2,150 ,036 71,817 2049,812 ,872 1,147

-1616,781 685,366 -,369 -2,359 ,022 -2990,286 -243,276 ,620 1,612
-348,845 604,842 -,081 -,577 ,566 -1560,977 863,286 ,760 1,316

(Constant)
Kursutv02
Option02
IT/Tele
Cons.

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ersättning02a. 
 

Tabell 8. Koefficienter år 2002 
 
För år 2002 skulle B innebära att en procentenhets kursutveckling leder till 405 000 kronor 
mindre i ersättning, dock är värdet inte signifikant. Ser vi till Beta är det variablerna IT/Tele 
och Optionsprogram som starkast påverkat ersättningen (-0,369 respektive 0,283). Även om 
värdena kan ses som låga (långt från 1) är de statistiskt signifikanta. Risken för 
multikollinearitet får anses som låg även om kursutveckling (tolerance 0,597) och IT/Tele 
(tolerance 0,62) ligger på gränsen. Höga tolerance-värden är bra eftersom det säger att 
variablerna till stor del inte förklarar samma variationer. 
 

5.2.2 Data 2003 
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Graf 2. Det linjära sambandet ersättning och kursutveckling år 2003. Ersättning 
anges i tkr och den procentuella kursutvecklingen anges i decimalform. 

 
Det linjära sambandet mellan rörlig ersättning och kursutveckling för år 2003 är linjärt 
mycket svagt. I figuren kan outliers skönjas i det nedre högra hörnet och något till vänster i 
den övre delen av figuren. Dessa försvårar möjligheten att tyda det linjära sambandet. 
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Correlations

1,000 -,123 -,002 ,142 -,010 ,178
-,123 1,000 -,546 -,621 -,253 -,068
-,002 -,546 1,000 -,318 ,196 ,299
,142 -,621 -,318 1,000 ,102 -,203

-,010 -,253 ,196 ,102 1,000 -,139
,178 -,068 ,299 -,203 -,139 1,000

Ersättning03
Ind.
IT/Tele
Cons.
Kursutv03
Option03

Pearson Correlation
Ersättning03 Ind. IT/Tele Cons. Kursutv03 Option03

 
 

Tabell 9. Korrelationstabell år 2003 
 
Korrelationen (-0,010) är svagt negativ mellan den rörliga ersättningen och kursutvecklingen. 
Vidare kan tolkningen av förekomsten optionsprogram visa att korrelationen med ersättningen 
blir något högre (0,178), men det existerar fortfarande ett svagt samband.  
 

Model Summary

,254a ,065 ,001 1970,490 ,065 1,019 4 59 ,405
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Option03, Ind., Kursutv03, IT/Telea. 
 

 

Model Summary

,159a ,025 -,023 1984,635
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kursutv03, Cons., IT/Telea. 
 

Tabell 10. Sammanfattande tabell år 2003. Förklaringsgrad  
med respektive utan effekt av optionsprogram. 

 
Förklaringsgraden R2 visar att 6,5 procent av variationen i rörlig ersättning kan förklaras av de 
andra variablerna, detta är ännu lägre än 2002 och hela 93,5 procent förklaras av andra 
faktorer. Även här försämras förklaringsgraden (2,5 procent) om vi bortser från variabeln 
optionsprogram. 
 

Coefficientsa

1369,971 576,973 2,374 ,021 215,451 2524,490
-806,793 599,876 -,206 -1,345 ,184 -2007,142 393,556 ,675 1,481
-854,874 755,296 -,181 -1,132 ,262 -2366,217 656,468 ,622 1,607

9,941 373,444 ,004 ,027 ,979 -737,320 757,201 ,896 1,116
865,158 536,693 ,218 1,612 ,112 -208,762 1939,078 ,864 1,158

(Constant)
Ind.
IT/Tele
Kursutv03
Option03

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ersättning03a. 
 

Tabell 11. Koefficienter år 2003 
 
För år 2003 skulle B betyda att en kursutveckling på en procentenhet leder till cirka 10 000 
kronor högre ersättning. Enligt Betavärden är optionsprogram (0,218) den variabel som har 
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starkast effekt på ersättningen detta år. Dock är inget av värdena signifikant, varför vi inte kan 
dra några slutsatser av detta. Risken för multikollinearitet är lägre detta år då tolerance-
värdena är genomgående högre (0,622 – 0,896 mot 0,597 - 0,872). 
 
 

5.2.3 Data 2004 
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Graf 3. Det linjära sambandet ersättning och kursutveckling år 2004. Ersättning 
anges i tkr och den procentuella kursutvecklingen anges i decimalform. 

 
För år 2004 är det linjära sambandet mellan rörlig ersättning och kursutveckling fortfarande 
mycket svagt. I figuren för året finns det fortfarande outliers som försvårar möjligheten att 
tyda ett linjärt samband mellan ersättning och kursutveckling. 
 

Correlations

1,000 ,010 -,029 ,015 -,029 ,077
,010 1,000 -,532 -,628 -,056 -,079

-,029 -,532 1,000 -,324 -,185 ,244
,015 -,628 -,324 1,000 ,233 -,136

-,029 -,056 -,185 ,233 1,000 -,043
,077 -,079 ,244 -,136 -,043 1,000

Ersättning04
Ind.
IT/Tele
Cons.
Kursutv04
Option04

Pearson Correlation
Ersättning04 Ind. IT/Tele Cons. Kursutv04 Option04

 
 

Tabell 12. Korrelationstabell år 2004 
 
Korrelationen -0,029 är svagt negativ mellan den rörliga ersättningen och kursutvecklingen. 
Vidare kan tolkningen av förekomsten optionsprogram visa att korrelationen är försiktigt 
positiv (0,077). Korrelationen visar på mycket svaga samband eftersom bägge värdena ligger 
långt ifrån 1. 
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Model Summary

,099a ,010 -,056 2285,342 ,010 ,149 4 60 ,963
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Option04, Kursutv04, Ind., IT/Telea. 
 

 

Model Summary

,038a ,001 -,047 2266,734
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kursutv04, Ind., IT/Telea. 
 

 
Tabell 13. Sammanfattande tabell år 2004. Förklaringsgrad  

med respektive utan effekt av optionsprogram. 
 

 
Förklaringsgraden R2 visar att endast 1 procent av variationen under 2004 i rörlig ersättning 
kan förklaras av de använda variablerna, men att det till 99 procent är andra faktorer som 
förklarar variationen. Här är förklaringsgraden i princip obefintlig, 0,1 procent, när vi bortser 
från variabeln optionsprogram. 
 

Coefficientsa

1569,262 657,019 2,388 ,020 255,028 2883,495
-96,556 682,872 -,022 -,141 ,888 -1462,504 1269,391 ,689 1,451

-373,949 866,451 -,070 -,432 ,668 -2107,108 1359,210 ,633 1,579
-169,788 577,244 -,039 -,294 ,770 -1324,449 984,873 ,932 1,073
400,183 589,272 ,090 ,679 ,500 -778,536 1578,903 ,936 1,068

(Constant)
Ind.
IT/Tele
Kursutv04
Option04

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ersättning04a. 
 

Tabell 14. Koefficienter år 2004 
 
För år 2004 har tolerance-värdena ökat ytterligare vilket gör risken för multikollinearitet är än 
lägre detta år (0,633 - 0,936 mot 0,622 – 0,896). Inget av Betavärdena är större än 0,09 vilket 
tyder på att variablerna har en svag påverkan på ersättningen. Dessutom är värdena långt från 
signifikanta då gränsen är 0,05 och lägsta värdet är 0,5.  
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5.2.4 Data 2005 
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Graf 4. Det linjära sambandet ersättning och kursutveckling år 2005. Ersättning 
anges i tkr och den procentuella kursutvecklingen anges i decimalform. 

 
Det linjära sambandet mellan den rörliga ersättningen och kursutvecklingen för år 2005 är 
mycket svagt. Det ska dock påpekas att korrelationskoefficienten påverkas mycket av det 
fåtalet observationer som har en mycket hög rörlig ersättning samt de med en mycket hög 
kursutveckling, vilket minimerar eller försvårar möjligheten att kunna urskilja något samband. 
 

Correlations

1,000 ,006 ,077 -,077 ,047 -,011
,006 1,000 -,535 -,631 -,067 -,153
,077 -,535 1,000 -,318 ,231 ,281

-,077 -,631 -,318 1,000 -,138 -,087
,047 -,067 ,231 -,138 1,000 -,075

-,011 -,153 ,281 -,087 -,075 1,000

Ersättning05
Ind.
IT/Tele
Cons.
Kursutv05
Option05

Pearson Correlation
Ersättning05 Ind. IT/Tele Cons. Kursutv05 Option05

 
 

Tabell 15. Korrelationstabell år 2005 
 
För år 2005 finns det medelmåttiga samband mellan branschvariablerna, medan sambanden är 
svaga mellan de övriga variablerna. Sambandet mellan den rörliga ersättningen och 
kursutvecklingen är svagt, 0,047, vilket betyder att det i princip inte finns något samband 
mellan dessa variabler.  
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Model Summary

,104a ,011 -,054 2497,292 ,011 ,165 4 61 ,955
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Option05, Kursutv05, Cons., IT/Telea. 
 

 

Model Summary

,099a ,010 -,038 2478,251
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kursutv05, Ind., IT/Telea. 
 

Tabell 16. Sammanfattande tabell år 2005. Förklaringsgrad  
med respektive utan effekt av optionsprogram. 

 
 
Ett R2 värde på 0,011 visar att cirka en procent av variationen i rörlig ersättning förklaras av 
kursutvecklingen och de andra variablerna. De resterande 99 procenten förklaras av någon 
variabel vi inte har med eller rent av slumpen. Även här försämras förklaringsgraden om 
variabeln optionsprogram plockas bort, dock är inte försämringen lika markant som tidigare 
år. 

Coefficientsa

2054,990 646,598 3,178 ,002 762,037 3347,944
373,324 846,420 ,063 ,441 ,661 -1319,198 2065,846 ,789 1,267

-309,004 729,724 -,057 -,423 ,673 -1768,177 1150,170 ,895 1,118
136,468 810,045 ,022 ,168 ,867 -1483,318 1756,253 ,921 1,086

-156,298 648,227 -,032 -,241 ,810 -1452,509 1139,913 ,900 1,111

(Constant)
IT/Tele
Cons.
Kursutv05
Option05

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ersättning05a. 
 

Tabell 17. Koefficienter år 2005 
 
För år 2005 är risken för multikollinearitet liten eftersom värdena är 0,789 eller högre.  
Enligt B betyder en procentenhets högre aktiekurs att den rörliga ersättningen ökar med 
ungefär 136 000 kronor. Även detta år har Betavärdena svag påverkan (0,022 – 0,063) på 
ersättningen. Samtidigt är resultaten långt ifrån signifikanta då värdena varierar från 0,661 till 
0,867. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   38



5.2.5 Data 2006 
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Graf 5. Det linjära sambandet ersättning och kursutveckling år 2006. Ersättning 
anges i tkr och den procentuella kursutvecklingen anges i decimalform. 

 
2006 har ett av de högsta linjära sambanden för vår undersökning, dock förekommer det även 
har en del outliers som påverkar möjligheten att urskilja sambandet. Det framkommer dock 
tydligt i denna graf att kursutvecklingens samband med den rörliga ersättningen är svagt.  
 

Correlations

1,000 ,096 ,062 -,164 ,073 ,212
,096 1,000 -,535 -,631 ,410 -,092
,062 -,535 1,000 -,318 -,338 ,133

-,164 -,631 -,318 1,000 -,150 -,019
,073 ,410 -,338 -,150 1,000 -,170
,212 -,092 ,133 -,019 -,170 1,000

Ersättning06
Ind.
IT/Tele
Cons.
Kursutv06
Option06

Pearson Correlation
Ersättning06 Ind. IT/Tele Cons. Kursutv06 Option06

 
 

Tabell 18. Korrelationstabell år 2006 
 
Korrelationen är fortsatt svag, 0,073, mellan den rörliga ersättningen och kursutvecklingen. 
Sett till förekomsten av optionsprogram blir korrelationen högre (0,212), men den är 
fortfarande förhållandevis svag.  
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Model Summary

,280a ,079 ,018 2421,209 ,079 1,301 4 61 ,280
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Option06, Cons., Kursutv06, IT/Telea. 
 

 

Model Summary

,174a ,030 -,017 2463,620
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kursutv06, Cons., IT/Telea. 
 

Tabell 19. Sammanfattande tabell år 2006. Förklaringsgrad  
med respektive utan effekt av optionsprogram. 

 
 
Då korrelationen var något tydligare detta år, har även förklaringsgraden ökat. Värdet på R2 är 
dock fortfarande betydligt för lågt, 8 procent, för att kunna leda till några slutsatser. 
Fortfarande förklaras variationen i rörlig ersättning till 92 procent av andra faktorer än de vi 
har undersökt. Avslutningsvis minskar förklaringsgraden även detta år, utan variabeln 
optionsprogram.  
 

Coefficientsa

1601,204 654,872 2,445 ,017 291,706 2910,702
125,482 845,695 ,021 ,148 ,883 -1565,590 1816,554 ,743 1,346

-754,022 737,229 -,138 -1,023 ,310 -2228,203 720,159 ,824 1,214
813,443 1148,789 ,097 ,708 ,482 -1483,704 3110,589 ,797 1,254

1084,678 607,202 ,224 1,786 ,079 -129,497 2298,853 ,965 1,037

(Constant)
IT/Tele
Cons.
Kursutv06
Option06

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ersättning06a. 
 

Tabell 20. Koefficienter år 2006 
 
För år 2006 är risken för multikollinearitet fortfarande låg, även om lägsta värdet, 0,743, är 
sämre än föregående år. B koefficienten antyder att en procentenhets kursutveckling ger vd:n 
ungefär 813 000 kronor mer i rörlig ersättning. Detta år är det optionsprogram som har 
starkast effekt på ersättningen (Beta 0,224). Att optionsprogram har betydelse visar även 
signifikansnivån (0,079), den är inte signifikant men det är inte så långt ifrån som tidigare 
åren visat. 
 

5.3 Sammanfattning av de empiriska resultaten 
 
I de 66 bolag som ingår i denna undersökning har den genomsnittliga rörliga ersättningen 
fördubblats (från 1,1 till 2,2 mkr) under åren 2002-2006. Under samma tidsperiod har de 
genomsnittliga aktiekurserna varierat kraftigt. 2002 -19 procent medan 2003 +42 procent, 
därefter gick kurserna upp med mellan 22 – 46 procent. Totalt sett har användandet av 
optionsprogram minskat något (från 59 % till 52 %), det har blivit vanligare inom Konsument 
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medan användandet inom övriga branscher minskar. Förekomsten av rörlig ersättning har ökat 
bland bolagen under åren 2002-2006, från 64 procent till 89 procent. 
 
Korrelationsdata för åren 2002-2006 visar på väldigt svaga negativa/positiva linjära samband 
för de variabler vi har haft med i undersökningen, speciellt för det primära statistiska 
sambandet vi sökt efter mellan vd:ns rörliga ersättning och bolags aktiekurs (kursutv) som 
ligger mycket nära 0 under alla år. Undantag är dummyvariablerna för branscher som haft 
måttliga samband (i regel -0,5 - -0,6). 
 
Förklaringsgraden, R2, har under åren varierat från 0,167 via 0,01 till slutligen 0,08. Dessa 
låga värden visar att det är något annat än de undersökta variablerna som förklarar 
förändringar i den rörliga ersättningen. 
 
Beta koefficienterna varierar från +/- 0 till +/- 0,2, detta visar att de oberoende variablerna har 
svaga effekter på den rörliga ersättningen. Därtill är de flesta B- och Beta-värdena inte 
statistiskt signifikanta då endast två har en signifikans som understiger 0,05. Risken för 
multikollinearitet är låg för alla år eftersom värdena överstiger 0,6.    
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6. Analys 
 
Här kommer vi att analysera de samband, mönster och tendenser vi sett i det empiriska 
materialet. Analysen presenteras uppdelad efter de huvudsakliga delarna i det teoretiska 
kapitlet. 
 

6.1 Motivation, förväntning och agentteori 
 
Antalet bolag som tillämpar rörlig ersättning har ökat över tiden, medan användningen av 
optionsprogram minskat något. Agentproblemet (exempelvis Jensen & Meckling, 1976; 
Eisenhardt, 1989) borde vara känt i de flesta bolag, vilket kan förklara förekomsten av rörlig 
ersättning och/eller optionsprogram i de flesta bolag. En enkel förklaring till detta kan vara att 
högkonjunkturen på senare år bidragit till att bolagen presterat goda resultat. Då vill även vd:n 
ha en del av detta och därmed kan agentproblemet uppstå. För att motivera vd:n till att göra 
ett bra arbete i aktieägarnas intresse införs något incitamentsprogram (Jensen & Meckling, 
1976, s. 308-309).  
 
De mycket svaga samband som framkom av den analyserande statistiken i undersökningen för 
resonemanget tillbaka till Vroom, Agentteorin och den tidigare forskningen från de artiklar 
som finns. Det kan vara länken att vd belönas oavsett resultatet för att motivera denne i 
arbetet. Vidare enligt Arvidsson (2001, s.113) kan det enligt Vrooms förväntningsteori vara så 
att för att de gemensamma målen ska kunna nås för bolaget så behöver personalstyrkan och i 
synnerhet vd motiveras oavsett resultat. Detta för att undvika en stagnerande trend likt den 
som kan tydas i figur 2 (s. 17). I den uppskattning som vd ges från styrelsen kan fokus för 
vilka mål som ska uppnås skilja sig enligt agentteorin. I ett eventuellt skede där styrelse och 
vd har olika syn på vilka mål som ska uppnås kan det ge med sig att riskbenägenheten skiljer 
sig. Detta kan föra med sig att problem uppstår när en olik uppfattning om vilken riskprofil 
bolaget ska ha (Eisenhardt, 1989, s.58).      
 
I agentteorin förklaras dilemmat att vd handlar utifrån det egna perspektivet istället för att 
tillgodose ägarnas önskan. I och med detta handlande kan det föra med sig att en allt för 
försiktig hållning från vd, att gynnsamma projekt eller investering går om intet (Neale & Pike, 
2003, s.14-15).  Enligt tidigare forskning kunde inte heller ett samband dras ifrån den önskan 
som fanns att vd via ett motivationspaket med optioner skulle kunna skapa ett större värde på 
sikt i det bolag denne var verksam i. Detta ger också en aning om att det inte går att generera 
en högre aktiekurs i bolaget via olika optionslösningar enligt Murphy (1999, s. 2539).    
 

6.2 Tidigare forskning 
 
Den genomsnittliga rörliga ersättningen har ökat under alla de undersökta åren trots att år 
2002 var en tydlig ekonomisk nedgång med i genomsnitt -19 procent. Detta resultat ligger i 
linje med vad Matolcsy (2000, s. 683) konstaterat; att australiensiska verkställande direktörers 
genomsnittliga ersättning ökar från år till år även om det ekonomiska läget försämras. Även 
Hall och Liebman (1998, s. 682-683) medger att det kan vara ett problem att vd:ns lön och 
ersättning inte sänks vid dåliga resultat från bolaget. Vi ser att den genomsnittliga rörliga 
ersättningen ökar, den har i princip fördubblats från 2002-2006, samtidigt ska det påpekas att 
ökningen är just genomsnittlig. Det finns naturligtvis bolag där den rörliga ersättningen 
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varierar mer tydligt i förhållande till hur bolaget presterat. Att den rörliga ersättningen ökar 
under ekonomisk nedgång kan bero på att det finns bolag som gått bra ändå. Det kan även 
bero på att ersättningen bygger på andra mått/krav än hur aktiekursen utvecklats.  
 
Enligt Matolcsy (2000, s. 683) innebär en ökad vinst för bolaget att vd:ns rikedom ökar. Det 
skiljer sig mot våra resultat som pekar på att under två av de fem undersökta åren leder en 
kursökning till en minskad rörlig ersättning, då B-koefficienten för år 2002 och 2004 är 
negativa (-405 respektive -169). För att förklara detta ser vi till Beta-värdena som är -0,047 
respektive -0,039, dessa låga värden visar att deras effekt på ersättningen är svag och att det 
därför inte är speciellt troligt att ökad aktieskurs leder till minskad ersättning. 
 
Till skillnad från de amerikanska undersökningarna som konstaterar att aktier och optioner är 
de vanligaste incitamenten (i Murphy, 1999, s. 2495; Hall & Liebman 1998, s. 654), kan vi 
konstatera att i Sverige är incitament i form av rörlig ersättning vanligare. Det är till och med 
så att användandet av optionsprogram minskat något(från 59 % till 52 %), medan 
användandet av rörlig ersättning ökat kraftigt under åren 2002 – 2006 (från 64 % till 89 %). 
Att bolag saknar både rörlig ersättning och optionsprogram ett enstaka år kan bero på 
konjunkturläget. Det är främst åren 2002 och 2003 som det saknas program, vilket kan bero 
på att befintliga program inte förnyats på grund av den vikande konjunkturen. Det var även 
under denna tid som många så kallade ”bonusskandaler” uppdagades i media, vilket också 
kan bidra till att bolagen avstår från incitamentsprogram. Att vissa bolag saknar program 
under en längre tid kan bero på att styrelsen inte anser att incitamentsprogram är rätt metod att 
använda för att motivera vd. Det kan också vara att kraven för att ett program ska beviljas är 
högre än de mål som uppnås och därmed betalas ingen rörlig ersättning och inga optioner 
tilldelas.  
 
En intressant detalj är att det var endast under år 2002 som det fanns ett signifikant B-värde 
(1060) för optionsprogram. Det är sannolikt att en vd för ett bolag med optionsprogram erhöll 
drygt en miljon kronor extra i ersättning det året. För övrigt antyder även 
korrelationstabellerna för alla år utom 2005 att förekomsten av optionsprogram ger ett 
tydligare samband med den rörliga ersättningen än aktiekursen. Dock understiger värdena 0,3 
vilket betyder att sambandet ändå är svagt. För alla åren har förklaringsgraden minskat när 
variabeln optionsprogram inte använts. Detta antyder, trots att värdena överlag är låga, att 
optionsprogram har en viss betydelse för att avgöra vad som förklarar ersättningen. Det 
tydligare sambandet mellan ersättning och optionsprogram torde kunna förklaras av att 
optionsprogram endast nyttjas när dess villkor är förmånligare än att köpa aktier på börsen. 
Därför måste bolaget ha presterat goda resultat vilket leder till att bonus betalas ut, samtidigt 
som det är förmånligt att utnyttja optioner. Det innebär att vd:ns ersättning blir större desto 
bättre bolaget presterat, vilket vi tycker kan vara en förklaring till varför det går att se 
tydligare samband vid optionsprogram.  
 
Det linjära sambandet har genomgående varit mycket svagt mellan rörlig ersättning och 
kursutveckling för alla åren i undersökningen, som bäst var det år 2002 med en korrelation på 
0,006. Detta skiljer sig markant från Guo, Shiah-Hou och Yang (2006, s.864) som fann ett 
samband mellan bonus och bolagets prestation. En orsak till detta kan vara att de outliers som 
finns påverkar möjligheten att kunna tyda det linjära sambandet när ett antal värden skiljer sig 
allt för mycket från de övriga värdena i våra data. En annan mycket rimlig förklaring är att 
Guo et al. (2006, s.870) använde ett tiotal variabler för att mäta prestation medan vi använde 
en, nämligen aktiekursen. Vi har sett att det inte finns något tydligt statistiskt samband mellan 
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enbart aktiekurs och rörlig ersättning, ett eventuellt samband torde bli tydligare om fler 
variabler som kan beskriva prestation hade använts.  
 
Vi valde att använda aktiekurs eftersom det är ett vanligt mått vid undersökningar om 
samband med ersättning enligt Guy (2000, s. 265). Det vi inte beaktade var att det var vanligt 
i kombination med andra aktieägarmässiga data som utdelning och avkastning. Var för sig 
säger dessa variabler knappt någonting, utan det är i kombination med varandra som 
eventuella samband kommer fram. Att de redovisningsmässiga data vi och andra använder 
ibland visar svaga samband kan också bero på att det är variabler som inte är av 
redovisningskaraktär som bör tas med för att visa på tydligare samband. Det kanske ligger 
något i Ittner och Larckers (1998, s. 221) resonemang att icke-finansiella data som exempelvis 
kundnöjdhet, marknadsandel och kvalitetsförbättring är lika viktiga att beakta som de 
redovisningsmässiga data när det gäller att finna samband mellan vd:ns ersättning och 
bolagets prestation.  
 
Som vi ser av förklaringsgraden, R2, förklaras en mycket liten del av variationen i den rörliga 
ersättningen av de variabler som vi använt oss av. Dessa variabler förklarar som bäst 16,7 
procent (2002) av variationen och som sämst endast en procent (2004 och 2005). Detta visar 
att de variabler vi använt, och som är hämtade ur redovisningen, inte hjälper oss att förklara 
vad variationen i den rörliga ersättningen påverkas av. Tillsammans med de låga 
korrelationsvärdena för ersättning, som högst 0,29 (2002), måste vi inse att dessa variabler 
varken visar några tydligare samband med ersättning eller någon förklaring till vad 
variationen i ersättningen beror på. Det indikerar att det är andra faktorer som vi inte tagit 
med i undersökningen som bättre förklara dessa samband och variationer. Vilka det är kan vi 
bara resonera om, det kan vara icke-finansiella, det kan behöva kombineras med fler variabler 
för prestation, det kan vara så att vi behöver beakta fler faktorer av ersättning än bara den 
rörliga. 
 
Att det blir skillnader i resultaten mellan olika undersökningar är inte speciellt märkligt då 
tillvägagångssätten varierar mellan olika forskare. Det borde dock inte enbart bero på 
tillvägagångssätten, vi kan även se att resultaten varierar beroende på vilket land som 
undersökningen är genomförd i. Det är troligt att den lokala kulturen och traditionerna även 
påverkar hur bolag styrs och hur ersättningar bestäms. Hall och Liebman (1998, s. 653-655) 
undersöker förhållandena i USA och där är optioner mycket viktigt för vd:ns rikedom. Detta 
torde bero på att optioner länge varit vanligt och att ersättning utöver lön i princip är ett krav 
för att kunna anställa kompetenta personer. Dessutom är det status att tjäna mycket pengar, 
och det är viktigt att bli rik och känd. I Sverige däremot är bonus och optioner en nyare 
företeelse (Jäghult, 2005, s. 77) som kommit att bli vanligare eftersom näringslivet blir mer 
internationellt. Den svenska inställningen till rättvisa och att alla har samma möjligheter kan 
vara en förklaring till att de svenska direktörerna och bolagen inte har samma 
ersättningsnivåer och avtal som i exempelvis USA. 
 
För att få en fingervisning om hur ersättningens samband varierar i olika branscher började vi 
med att studera korrelationen mellan ersättning och de olika branscherna (Ind., Cons. och 
IT/Tele). Då korrelationen som bäst är 0,29 (år 2002 för industri) visar det att det endast finns 
svaga samband mellan ersättningen och de olika branscherna. Däremot går det att se 
variationer i ersättningen mellan branscher om vi studerar B-koefficienterna. För år 2002 har 
IT/Tele ett B på 1616 medan konsument har ett B på -348. Detta betyder att under 2002 fick 
en vd för ett IT/Tele-bolag cirka 1,6 miljoner kronor extra i ersättning medan en vd i ett 
konsumentbolag fick sin ersättning minskad med 348 000 kronor, enbart beroende på vilken 
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bransch bolaget tillhör. Det ska tilläggas att B för IT/Tele detta år är det enda värdet som 
överhuvudtaget är signifikant när det gäller branscher, vilket betyder att det är sannolikt att 
det skulle ha ägt rum i verkligheten.  Dessutom är Beta -0,369, det är förvisso ett lågt värde, 
men likväl det starkaste värdet på Beta under alla undersökta åren. Detta skulle innebära att 
vara vd för ett IT/Telebolag har effekt på ersättningen. För övriga år och branscher är värdena 
inte signifikanta vilket gör att våra resultat ligger i linje med Murthy och Salters (1975, s. 66-
67) konstaterande att ersättningen varierar från år till år, men att variationerna inte har något 
tydligt samband med bolagets prestation (vinst, avkastning etc.). 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Det gemensamma mönstret som är genomgående i resultatet för alla åren i undersökningen är 
att något samband mellan vd:ns rörliga ersättning och kursutveckling inte kan fastställas av 
denna studie. Det linjära sambandet mellan rörlig ersättning och aktiekursutvecklingen var 
genomgående mycket svagt under alla åren. Vidare så var det linjära sambandet och 
korrelationen för år 2002 det högsta i undersökningen, men värdena är fortfarande för låga för 
att kunna dra några slutsatser utifrån. Det som kommer fram statistiskt är att det finns ett svagt 
samband och att den rörliga ersättningen i större utsträckning beror på andra faktorer som 
ligger utanför denna studie. Detta kan konstateras via korrelationsvärdena mellan variablerna 
som har varit så låga att det tyder på att andra faktorer spelar in. Detta stöds även av den 
svaga förklaringsgraden.  
 
Bristen på samband kan tydligt exemplifieras av några observationer som förekommer i graf 5 
(s. 39). Under 2006 har ett bolags kurs rasat mer än 50 procent och vd:n får ingen rörlig 
ersättning, samtidigt har ett annat bolag ökat drygt 75 procent och vd:n får ingen rörlig 
ersättning. Därtill har vd:n i ett bolag fått närmare 10 miljoner i rörlig ersättning medan 
aktieutvecklingen endast ligger något över 0. De bristfälliga sambanden skulle kunna bero på 
att det förekommer ett antal outliers, men då outliers förekommer under alla åren torde det 
även vara något annat som påverkar, därmed är det troligt att outliers inte haft någon större 
effekt på våra resultat. 
 
Skillnaden som kan finnas mellan Sverige och USA när det kommer till hur bolagen belönar 
sin vd kanske kan tillskrivas de kulturella skillnaderna som finns i företagsklimatet länderna 
emellan. Det kan även vara så att eftersom belöning i form av exempelvis optioner existerat 
under en betydligt längre tidsperiod i USA har en helt annan erfarenhet vuxit fram. Även om 
Sverige allt mer internationaliseras i sitt förhållningssätt finns inte samma självklarhet när det 
kommer till belöningar. Exempelvis finns det bolag som ingick i vår undersökning som 
handlar internationellt, men ändå inte hade något optionsprogram redovisat till vd:n under 
perioden som undersöktes. Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt men kan ändå exemplifiera 
den skillnad i benägenheten att belöna sin vd länderna emellan. Denna kombination att USA 
har haft olika incitamentsprogram under en längre tid än vad Sverige har haft kanske 
avdramatiserar dess existens något. Inte allt för sällan så kommer en och annan så kallad 
bonusaffär att påkalla allmänhetens intresse på den svenska hemmaplanen. Är det av rädsla att 
eventuellt råka hamna i ett medialt fokus som ligger i det undermedvetna när man fastställer 
hur ersättningen till vd utformas eller är det något annat? 
 
Effekter från aktiekursutvecklingen har inte kunnat kopplas till vd:ns ersättning över tiden på 
ett annat sätt än att ersättningen varierat. Det går inte att säga att det är på grund av aktiens 
utveckling som detta har skett. De effekter som avses i detta fall är om den rörliga 
ersättningen följer utvecklingen för bolagets aktie. Detta kan vara en följd av att det är fler 
orsaker än de vi har tagit med som ligger till grund för hur belöningen för vd tar sig i uttryck. 
En möjlig orsak kan vara att det finns sådant som ligger utanför den finansiella redovisningen 
och således ligger fritt från sambandet aktieutveckling och den rörliga ersättningen.  
 
I det enda fallet branscherna visade på ett signifikant värde på B-koefficienten var 2002 för 
IT/Tele. Detta kan ge en indikation på att det skulle vara mer gynnsamt att vara vd i den 
branschen vid den tidpunkten. Även om de övriga B-koefficienterna inte är signifikanta ger de 
ändå en fingervisning om att vd:ns ersättning påverkas av bolagets branschtillhörighet. Med 
tanke på branschskillnader som uppvisas kan vi spekulera i att det är teknisk utveckling och 
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branschmognad som påverkar det mönster vi sett. IT/Tele är fortfarande en bransch som 
påverkas mycket av den tekniska utvecklingen och i förhållande till de branscher vi undersökt 
så har den branschen inte nått samma mognadsgrad som exempelvis den traditionella 
industrin. Det kan vara en förklaring till att ersättningen svänger kraftigare för en vd i dessa 
bolag än i andra branscher, som B-koefficienten för IT/Tele antyder för åren 2002 (1060) och 
2003 (-854).  
 
Förklaringsgraden för ersättningen blir något bättre när vi beaktar variabeln optionsprogram, 
dock innebär det inte någon väsentlig förbättring. Värdena är fortfarande för låga för att vi ska 
kunna konstatera annat än att optionsprogram har en marginell betydelse i sammanhanget. 
Fortfarande är det en betydande del av variationen i ersättningen som måste förklaras av andra 
variabler än de vi beaktat.  
 
Utbredningen av incitamentsprogram i Sverige varierar beroende på vilken typ av incitament 
som används. Vi kan notera att användandet av rörlig ersättning ökat, från 64 procent 2002 till 
89 procent 2006, medan användandet av optionsprogram minskat något, från 59 till 52 
procent för samma period. Anledningarna till dessa förändringar kan vara att de senaste årens 
konjunkturläge gett utrymme för utökat användande av rörlig ersättning, samt att det har gått 
en tid sedan de större ”bonusskandalerna” vilket lett till att bolagen åter ”vågar” använda 
bonus som incitament. Det senare kan även vara en förklaring till att användandet av 
optionsprogram minskat, eftersom dessa skandaler berörde just optionsprogram. 
 

7.1 Förslag till vidare studier 
 
Eftersom vi inte kunnat finna något samband mellan aktiekursen och den rörliga ersättningen 
skulle det vara intressant att göra en kvalitativ undersökning på ett fåtal bolag. Detta för att ta 
reda på hur och vad som ligger till grund för ersättningarna. Finns det några uppställda krav 
och kriterier eller är det enbart godtyckliga överenskommelser mellan vd och styrelse? 
 
En annan fråga är hur bolagen resonerar kring redovisningen av ersättningarna. Görs det 
medvetet abstrakta redogörelser eftersom bonus är en konkurrensfördel? Är det kraven som 
avgör hur det redovisas, bolagen gör det som måste göras sedan motiveras inte arbetsinsatsen 
längre? Kan otydliga redogörelser av ersättning till ledningen påverka aktieägarnas förtroende 
för bolaget?  
 
Ett tredje alternativ är att göra en liknande undersökning som denna, men med skillnaden att 
fler variabler tas med i regressionsanalysen. Det kan vara en idé att undersöka om sambandet 
blir tydligare om fler mått tas med, som exempelvis resultat, omsättning, avkastning på eget 
kapital, investeringar osv.  
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8. Sanningskriterier  
 
Nu när all data presenterats och analyserats kommer vi att diskutera kring hur pålitliga och 
giltiga resultaten är. 
 

8.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet. Reliabiliteten visar i vilken utsträckning ett mått eller 
en metod ger samma resultat om undersökningen görs en gång till på samma urval (Bell, 
2006, s. 117). Frågan om reliabiliteten är vanlig i kvantitativa undersökningar, eftersom 
forskaren torde vara intresserad av hur stabilt ett mått är (Bryman & Bell, 2003, s. 48).  
 
Vi menar att vi har en hög reliabilitet i vår undersökning, eftersom samma resultat kommer att 
uppnås om undersökningen görs en gång till. Aktiekurserna och ersättningarna kommer att 
vara desamma så länge som samma bolag undersöks under samma tidsperiod som vi gjort. 
Respektive bolags årsredovisning är granskad innan utgivning, vilket innebär att risken för fel 
i de data vi använt borde vara låg.  
 

8.2 Validitet 
 
Validitet är ett mått på giltighet, det vill säga om en fråga mäter det forskaren vill att den ska 
mäta (Bell, 2006, s 118). Validiteten bedömer huruvida en undersöknings slutsatser hänger 
ihop eller inte, den kan delas upp i intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar 
om orsak-verkan sambandet mellan de mätta variablerna. Hur övertygade är vi att den 
oberoende variabeln, i alla fall till viss del, svarar för variationen i den beroende variabeln? 
Den externa validiteten behandlar huruvida undersökningens resultat kan generaliseras för 
liknande fall (Bryman & Bell, 2003, s. 48-49).  
 
Den interna validiteten av variablerna i undersökningen kan utifrån måttet R2 
(förklaringsgraden) tyckas vara låg, men det är trots allt på grund av den valda kombinationen 
av variabler som lett oss fram till det vi vet. Det faktum att de oberoende variablerna förklarar 
variationen i den beroende variabeln eller inte innebär att det inte går att utesluta de valda 
variablerna för denna undersökning. Slutsatsen dras utifrån resultatet att det inte finns ett 
tillräckligt starkt samband mellan vd:ns rörliga ersättning och bolagets aktiekursutveckling.      
 
När det gäller den externa validiteten så anser vi att resultaten kan generaliseras på svenska 
börsbolag i undersökta branscher i första hand, samt i andra hand för andra branscher, 
eftersom urvalet är grundat på börsbolag. De olika variablernas värden är någorlunda 
likvärdiga från år till år, vilket minskar risken för tillfälligheter. Därtill ger ett stort stickprov 
underlag för mer tillförlitliga resultat, att vi undersökt hälften av branscherna (även om alla 
branscher inte har lika många bolag) torde visa på en trend som är trolig.  
 
Det kan även vara möjligt att använda resultaten på icke börsnoterade bolag, eftersom 
grunden bolagen är uppbyggda på och sättet de drivs inte borde skilja alltför mycket mellan 
börsnoterade och icke noterade.  
 

   48



Referenser 
 
Litteratur 
 
Andersson, G., Jorner, U. & Ågren, A. (2007). Regressions- och tidsserieanalys. Lund: 

Studentlitteratur.  
 
Andersson, S. (1982). Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 
 
Arvidsson, P. (2003). Styrning med belöningssystem. I L. A. Samuelson (Red.), 

Controllerhandboken (pp. 108-147). Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodiken. Danmark: Studentlitteratur. 
 
Borg, M. (2003). Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie. Stockholm: 

Jure förlag. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

ekonomi. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur.  
 
Jäghult, B. (2005). Morötter – en bok om bonus, beröm och andra belöningar. Stockholm: 

UtvecklingsPlan. 
 
Kaplan, R. S. & Atkinson, A. A. (1998). Advanced management accounting. Upper Saddle 

River: Prentice Hall. 
 
Kaplan, S. N. (1999). Top executive incentives in Germany, Japan and the USA: a 

comparison. In J. Carpenter & D. Yermack (Eds.), Executive compensation and 
shareholder value. (pp 3-13). Dordrecht: Kluwer Academic. 

 
Kohler, H. (1994). Statistics for business and economics. New York: Harper Collins. 
 
Murphy, K. J. (1999). Executive compensation. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.), 

Handbook of labor economics, vol III B, (pp. 2485-2563). New York: Elsevier Science.   
 
Mujis, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage 

Publications. 
 
Neale, B. & Pike, R. (2003). Corporate finance and investment. Harlow: Pearson Education. 
 

  49 



Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber. 

 
Smitt, R., Wiberg, L., Olwig, B., Riegnell, G. & Sjöstrand, M. (2002). Belöningssystem – 

nyckeln till framgång. Stockholm: Nordstedt Juridik. 
 
Svensson, A. (2001). Belöningssystem. Stockholm: KFS företagsservice. 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 
 
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: John Wiley & Sons. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Artiklar 
 
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of 

Management Review, 1, 57-74. 
 
Guo, W-C., Shiah-Hou, S-R. & Yang, Y-W. (2006). Stock bonus compensation and firm 

performance in Taiwan. Managerial Finance, 11, 862-885. 
 
Guy, F. (2000). CEO pay, shareholder returns, and accounting profits. International Journal 

of the Economics of Business, 3, 263-274. 
 
Hall, B. J. & Liebman, J. B. (1998). Are CEOs really paid like bureaucrats? The Quarterly 

Journal of Economics, 3, 653-691. 
 
Ittner, C. D. & Larcker, D. F. (1998). Innovations in performance measurement: Trends and 

research implications. Journal of Management Accounting Research, 10, 205-238. 
 
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency 

cost and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360. 
 
Matolcsy, Z. P. (2000). Executive cash compensation and corporate performance during 

different economic cycles. Contemporary Accounting Research, 4, 671-692. 
 
Murthy, K. R. S. & Salter, M. S. (1975). Should CEO pay be linked to results? Harvard 

Business Review, 53, 66-73. 
 
 
 Tidningsartiklar  
 
Askåker, J. Bonusprogrammen på rekordnivå, DI, 2007-11-01. 

http://di.se/Index/Nyheter/2007/11/01/255359.htm?src=xlink 2007-11-14 
 
Dags igen för bonusar i näringslivet, Privata affärer, 2006-01-24. 

http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=11112 2007-11-14 
 

  50 



Holmqvist, L. Skandiaskandalen: Peterssons sista strid, Fokus, 2008-01-18. 
 http://www.fokus.se/2008/01/skandiaskandalen-peterssons-sista-strid/ 2008-02-12 
 
Lindahl, B. Oljedirektörer faller på eget grepp, Svenska Dagbladet, 2003-11-15. 
 http://www.transparency.no/article.php?id=74 2008-02-06 
 
 
Värdet på bonusar har fördubblats, DI, 2007-08-24. 
      http://di.se/Index/Nyheter/2007/08/24/245293.htm?src=xlink 2007-11-14 
 
Wahlin, E. Riskkapitalet drar upp vd-lönerna, Svenska Dagbladet Näringsliv, 2007-06-07. 
 
 
Regelverk 
 
Kodgruppen. (2004). Svensk kod för bolagsstyrning. Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Sveriges Lagar. (2007). Aktiebolagslag (2005:551). 
 
Sveriges Lagar. (2007). Årsredovisningslag (1995:1554). 
 
 
Webbsidor 
 
www.omxgroup.com 2007-11-26. 
 
www.ne.se 2007-11-20. 
 
 
Årsredovisningar 
 
Addtech AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.  
 
Alfa Laval AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Anoto Group AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
ASSA ABLOY AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Atlas Copco AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Axfood AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Axis AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
B&B TOOLS AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Ballingslöv International AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Beijer AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 

  51 



 
Beijer Alma AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Betsson AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Bilia AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Cardo AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Cision AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Clas Ohlson AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Cloetta Fazer AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Elanders AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Electrolux, AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Eniro AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Ericsson Telefonab. L M, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Fagerhult AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Gunnebo AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Haldex AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Hennes & Mauritz AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Hexagon AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
HiQ International AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Home Properties AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
IBS AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Industrial & Financial Systems AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Intrum Justitia AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Mekonomen AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Micronic Laser Systems AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Midway Holding AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Modern Times Group MTG AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   

  52 



 
Munters AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
NCC AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
New Wave Group AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Nobia AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Nolato AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Orc Software AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
PartnerTech AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Peab AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Proffice AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
RNB Retail and brands AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
SAAB AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Sandvik AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
SAS AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Scania AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Seco Tools AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Securitas AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Skanska AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
SKF AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
SkiStar AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Studsvik AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Sweco AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Svedbergs i Dalstorp AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Swedish Match AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Tele2 AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Teleca AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   

  53 



 
Telelogic AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
TeliaSonera AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 
 
Trelleborg AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
VBG Group AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Volvo AB, Årsredovisning. 2002 – 2006.   
 
Ångpanneföreningen AB, Årsredovisning. 2002 – 2006. 

  54 



a

M

H

y

s

M

e

Bilaga 1. Rörlig ersättning och optionsprogram
Belopp i tkr.
Bolag RöErs02 RöErs03 RöErs04 RöErs05 RöErs06 Op02 Op03 Op04 Op05 Op06
Addtech 0.0 450.0 666.0 685.0 706.0 j j j j j
Alfa Laval AB 0.0 0.0 2500.0 403.9 1456.0 j n n n n
Anoto Group AB 0.0 729.0 729.0 491.0 0.0 n j j j j
ASSA ABLOY AB ser. B 4300.0 0.0 5000.0 2195.0 5250.0 j j j j j
Atlas Copco AB ser. B 1450.0 2913.0 6435.0 6435.0 5505.5 j j n n j
Axfood AB 2100.0 1985.0 0.0 507.0 507.0 j j j j j
Axis AB 300.0 0.0 337.0 2103.0 5000.0 j j j j n
B&B Tools 210.0 247.0 689.0 799.0 768.0 j j j j j
Ballingslöv Internation 720.0 720.0 577.0 600.0 450.0 n n n n n
Beijer 175.0 184.0 189.0 200.0 210.0 n n n n n
Beijer Alma 0.0 0.0 2577.0 3414.0 2927.0 j j j n n
Betsson AB ser. B 0.0 0.0 0.0 0.0 656.0 n n n n n
Bilia AB ser. B iu 875.0 1960.0 1220.0 70.0 j j j j j
Cardo 0.0 0.0 0.0 368.0 901.0 j n n n n
Cision 349.0 313.0 669.0 0.0 870.0 j j j j j
Clas Ohlson AB ser. B 1770.0 2586.0 3000.0 1900.0 2000.0 n n n n n
Cloetta Fazer AB ser. B 1056.0 784.0 788.0 430.0 324.0
Elanders AB ser. B iu iu 924.0 230.0 600.0 n n n n n
Electrolux, AB ser. B 584.3 6058.6 4246.0 5495.0 5810.0 j j j j j
Eniro AB 0.0 1700.0 958.0 1800.0 1685.0 n j j j j
Ericsson, Telefonab. L  0.0 9600.0 7560.0 8700.0 8940.0 j j j j j
Fagerkvist 0.0 0.0 350.0 500.0 500.0 n n n j j
Gunnebo 632.0 1491.0 0.0 1055.0 0.0 j j j j j
Haldex 700.0 200.0 500.0 900.0 1000.0 n n n j j
Hennes & Mauritz AB,  1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 n n n n n
Hexagon AB ser. B 0.0 0.0 0.0 0.0 4000.0 j j j j j
HiQ International AB 0.0 0.0 2266.0 5500.0 5000.0 j j j j j
Home Properties AB 395.0 456.0 588.0 638.0 1040.0 n n n n n
IBS AB ser. B 0.0 200.0 287.0 6533.0 924.0 n n n n n
Industrial & Financial S 0.0 600.0 300.0 300.0 0.0 j j j j j
Intrum Justitia 990.0 3175.0 667.0 1355.0 1977.0 n j j j j
Mekonomen AB 0.0 0.0 0.0 167.0 1047.0 n n n n n
Micronic Laser System 0.0 0.0 326.0 1100.0 0.0 n n n n n
Midway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 iu n n n n
Modern Times Group  0.0 8486.0 9997.0 11254.0 7108.0 n n n n j
Munters 774.0 0.0 78.0 913.0 1078.0 j j j j j
NCC AB ser. B 1125.0 0.0 2270.0 2700.0 3300.0 n n n n n
New Wave Group AB s iu 638.0 565.0 700.0 700.0 j j j j j
Nobia AB 1400.0 800.0 1950.0 2315.5 2483.0 n n j j j
Nolato AB ser. B 613.0 835.0 877.0 1229.0 4466.0 n j j j j
Orc Software AB 0.0 0.0 0.0 350.0 378.0 j j j j j
PartnerTech AB 234.0 0.0 1000.0 1000.0 2984.0 j j j j j
Peab AB ser. B 1585.0 1898.0 1575.0 2065.0 2200.0 n n n n n
Proffice 450.0 0.0 0.0 1300.0 1254.0 j iu iu n n
RNB RETAIL AND BRAN 0.0 0.0 228.0 0.0 0.0 n n n n n



SAAB AB ser. B 2500.0 1350.0 500.0 1040.0 1540.0 j n n n n
Sandvik AB 3238.2 550.0 3881.3 4125.0 5416.7 j j j n n
SAS AB 2485.0 1952.0 1550.0 2556.0 2902.0 n n n n n
SCANIA AB ser. B 6622.5 5866.4 10306.6 9945.0 13108.0 j j j j j
Seco Tools AB ser. B 344.0 508.7 680.0 1000.0 1200.0 n n n n n
Securitas AB ser. B 8000.0 0.0 600.0 6400.0 5700.0 j j j n n
Skanska AB ser. B 9370.0 723.0 717.0 3033.0 3179.0 j j j j j
SKF, AB ser. B iu 4915.6 867.8 3000.0 3450.0 j j n n n
SkiStar AB ser. B 13.0 146.0 162.0 0.0 546.0 n n n n n
Studsvik iu 1150.0 0.0 656.0 167.0 j j j j j
Sweco 600.0 600.0 700.0 1500.0 1455.0 j j j j j
Svedbergs 0.0 327.0 917.0 784.0 471.0 n n j n n
Swedish Match AB 2700.0 2700.0 2555.0 2328.0 616.0 j j j j j
Tele2 AB ser. B 1500.0 2000.0 3300.0 3300.0 3100.0 j j j j j
Teleca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 j j j j n
Telelogic 996.0 722.0 1393.0 1585.0 1070.0 j j j j j
TeliaSonera AB 0.0 3000.0 2515.0 1298.0 2385.1 j j n n n
Trelleborg AB ser. B 1434.0 1533.0 3167.0 3322.0 1280.0 j n n n n
VBG Group 130.0 136.0 352.0 682.0 712.0 n n n n n
Volvo, AB ser. B 2542.0 3417.9 5280.0 5292.5 5527.6 j j j j j
ÅF 497.0 335.0 288.0 909.0 979.0 n n n n n
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Bilaga 2. Börslista, bransch och aktiekursutveckling

Bolag 200201 200212 rändring kr rändring %
Addtech AB s MID Industrials 42 30 ‐12 ‐0,2857
Alfa Laval AB LARGE Industrials 98 70 ‐28 ‐0,2857
Anoto Group MID Information 36,1 11,7 ‐24,4 ‐0,6759
ASSA ABLOY LARGE Industrials 147 99,5 ‐47,5 ‐0,3231
Atlas Copco A LARGE Industrials 91,65 65,11 ‐26,54 ‐0,2896
Axfood AB LARGE Consumer S 116,5 162 45,50 0,3906
Axis AB LARGE Information 24 18,4 ‐5,6 ‐0,2333
B&B TOOLS A MID Industrials 39,8 43 3,2 0,0804
Ballingslöv In MID Consumer D 63,5 55 ‐8,5 ‐0,1339
Beijer AB, G MID Industrials 35,5 34 ‐1,5 ‐0,0423
Beijer Alma A MID Industrials 66 38,2 ‐27,8 ‐0,4212
Betsson AB s MID Consumer D 7,9 2,9 ‐5 ‐0,6329
Bilia AB ser. MID Consumer D 73 87 14 0,1918
Cardo AB MID Industrials 158 202 44 0,2785
Cision AB MID Industrials 65 34 ‐31 ‐0,4769
Clas Ohlson A MID Consumer D 141 217,5 76,5 0,5426
Cloetta Fazer MID Consumer S 166 183 17 0,1024
Elanders AB s MID Consumer D 89 37,5 ‐51,5 ‐0,5787
Electrolux, AB LARGE Consumer D 151,5 137,5 ‐14,00 ‐0,0924
Eniro AB LARGE Consumer D 71,32 53,74 ‐17,58 ‐0,2465
Ericsson, Tele LARGE Information 56 6,1 ‐49,9 ‐0,8911
Fagerhult, AB MID Industrials 112 104 ‐8 ‐0,0714
Gunnebo AB MID Industrials 123,5 124 0,5 0,0040
Haldex AB MID Industrials 89 78 ‐11 ‐0,1236
Hennes & Ma LARGE Consumer D 219,5 168 ‐51,5 ‐0,2346
Hexagon AB s LARGE Industrials 42,33 46 3,67 0,0867
HiQ Internati MID Information 25 5 ‐20 ‐0,8000
Home Propert MID Consumer D 53,5 55 1,5 0,0280
IBS AB ser. B MID Information 17 4,3 ‐12,7 ‐0,7471
Industrial & F MID Information 30,7 4,45 ‐26,25 ‐0,8550
Intrum Justiti MID Industrials 50 40,5 ‐9,5 ‐0,1900
Mekonomen MID Consumer D 162,5 239 76,5 0,4708
Micronic Lase MID Information 183 41 ‐142 ‐0,7760
Midway Holdi MID Industrials 13,4 13,5 0,1 0,0075
Modern Times LARGE Consumer D 234,5 70,5 ‐164,00 ‐0,6994
Munters AB MID Industrials 54,99 60,47 5,48 0,0997
NCC AB ser. LARGE Industrials 71 53 ‐18 ‐0,2535
New Wave Gr MID Consumer D 150 150 0 0,0000
Nobia AB LARGE Consumer D 23,66 21,5 ‐2,16 ‐0,0913
Nolato AB ser MID Information 61 30 ‐31 ‐0,5082
Orc Software MID Information 147 67,5 ‐79,5 ‐0,5408
PartnerTech MID Information 72 23,6 ‐48,4 ‐0,6722
Peab AB ser. LARGE Industrials 18,3 24,7 6,4 0,3497
Proffice AB se MID Industrials 37,1 19,2 ‐17,9 ‐0,4825
RNB RETAIL MID Consumer D 16,4 15,3 ‐1,1 ‐0,0671
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SAAB AB ser. LARGE Industrials 94 96 2 0,0213
Sandvik AB LARGE Industrials 218,83 190,01 ‐28,82 ‐0,1317
SAS AB LARGE Industrials 67 49,4 ‐17,6 ‐0,2627
SCANIA AB s LARGE Industrials 45,63 39,94 ‐5,69 ‐0,1247
Seco Tools A LARGE Industrials 228 223,5 ‐4,5 ‐0,0197
Securitas AB LARGE Industrials 197,5 104 ‐93,5 ‐0,4734
Skanska AB s LARGE Industrials 68,5 51 ‐17,5 ‐0,2555
SKF, AB ser. LARGE Industrials 186,12 211,38 25,26 0,1357
SkiStar AB se MID Consumer D 98 153,5 55,5 0,5663
Studsvik AB MID Industrials 40 45 5 0,1250
SWECO AB se MID Industrials 13,62 11,09 ‐2,53 ‐0,1858
Svedbergs i D MID Industrials 97 85 ‐12 ‐0,1237
Swedish Matc LARGE Consumer S 56 68,5 12,50 0,2232
Tele2 AB ser. LARGE Telecommu 116,73 73,41 ‐43,32 ‐0,3711
Teleca AB ser MID Information 26 14,12 ‐11,88 ‐0,4569
Telelogic AB MID Information 8,5 6,2 ‐2,3 ‐0,2706
TeliaSonera A LARGE Telecommu 45,6 32,8 ‐12,8 ‐0,2807
Trelleborg AB LARGE Industrials 81 70,5 ‐10,5 ‐0,1296
VBG GROUP MID Industrials 86 90 4 0,0465
Volvo, AB ser LARGE Industrials 33,75 27,31 ‐6,44 ‐0,1908
Ångpanneföre MID Industrials 146 92 ‐54 ‐0,3699

Bolag 200301 200312 rändring kr rändring % 200401 200412 rändring kr rändring %
Addtech AB s 29,5 38,9 9,4 0,3186 38,1 58 19,9 0,5223
Alfa Laval AB 69,5 109,5 40 0,5755 108,5 107,5 ‐1 ‐0,0092
Anoto Group 13 17 4 0,3077 16,4 11 ‐5,4 ‐0,3293
ASSA ABLOY 104 85,5 ‐18,5 ‐0,1779 88 113,5 25,5 0,2898
Atlas Copco A 70,37 98,82 28,45 0,4043 99,66 116,94 17,28 0,1734
Axfood AB 159 166,5 7,5 0,0472 165,5 225 59,5 0,3595
Axis AB 19 17 ‐2 ‐0,1053 17 18 1 0,0588
B&B TOOLS A 43 45,8 2,8 0,0651 46,3 76 29,7 0,6415
Ballingslöv In 53 78,5 25,5 0,4811 75 98 23 0,3067
Beijer AB, G 34 40,5 6,5 0,1912 40,75 66,5 25,75 0,6319
Beijer Alma A 41 67 26 0,6341 67 134,5 67,5 1,0075
Betsson AB s 2,81 16,7 13,89 4,9431 16,7 20,8 4,1 0,2455
Bilia AB ser. 87 92 5 0,0575 90,5 111 20,5 0,2265
Cardo AB 204 199 ‐5 ‐0,0245 199,5 190,5 ‐9 ‐0,0451
Cision AB 35 34,3 ‐0,7 ‐0,0200 34,2 35 0,8 0,0234
Clas Ohlson A 216 189 ‐27 ‐0,1250 187 250 63 0,3369
Cloetta Fazer 180,5 169,5 ‐11 ‐0,0609 168 246 78 0,4643
Elanders AB s 38 90,5 52,5 1,3816 87 107 20 0,2299
Electrolux, AB 143 158 15 0,1049 161 152 ‐9 ‐0,0559
Eniro AB 55,2 67,41 12,21 0,2212 67,41 66,44 ‐0,97 ‐0,0144
Ericsson, Tele 6,75 12,9 6,15 0,9111 13,1 21,2 8,1 0,6183
Fagerhult, AB 106 104,5 ‐1,5 ‐0,0142 96 104 8 0,0833
Gunnebo AB 123,5 179,5 56 0,4534 178 166,5 ‐11,5 ‐0,0646
Haldex AB 79,5 102 22,5 0,2830 102 116,5 14,5 0,1422
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Hennes & Ma 174,5 171 ‐3,5 ‐0,0201 171,5 231,5 60 0,3499
Hexagon AB s 46,16 65,33 19,17 0,4153 64,99 105,49 40,5 0,6232
HiQ Internati 5,45 12,6 7,15 1,3119 13,1 23,9 10,8 0,8244
Home Propert 52,5 67,5 15 0,2857 65,5 94,75 29,25 0,4466
IBS AB ser. B 4,29 13,3 9,01 2,1002 13,4 13 ‐0,4 ‐0,0299
Industrial & F 4,64 8,65 4,01 0,8642 8,65 5,05 ‐3,6 ‐0,4162
Intrum Justiti 39,4 38 ‐1,4 ‐0,0355 37,9 51,5 13,6 0,3588
Mekonomen 238,5 367,0 128,5 0,5388 357 394,0000 37 0,1036
Micronic Lase 42 83,5 41,5 0,9881 83 66,75 ‐16,25 ‐0,1958
Midway Holdi 14 18 4 0,2857 18,4 24,9 6,5 0,3533
Modern Times 76,5 151,5 75 0,9804 148,5 181 32,5 0,2189
Munters AB 60,32 54,52 ‐5,8 ‐0,0962 54,68 62,67 7,99 0,1461
NCC AB ser. 53,5 55,5 2 0,0374 55,5 88 32,5 0,5856
New Wave Gr 156 300 144 0,9231 298 510 212 0,7114
Nobia AB 21 25 4 0,1905 24,66 36,66 12 0,4866
Nolato AB ser 27,6 49,4 21,8 0,7899 49 58 9 0,1837
Orc Software 68,5 84,5 16 0,2336 86 57,75 ‐28,25 ‐0,3285
PartnerTech 24 35 11 0,4583 34,6 68,25 33,65 0,9725
Peab AB ser. 24,4 21,8 ‐2,6 ‐0,1066 21,25 32,5 11,25 0,5294
Proffice AB se 19,5 20,1 0,6 0,0308 20 16,9 ‐3,1 ‐0,1550
RNB RETAIL 16 17,5 1,5 0,0938 17,6 80 62,4 3,5455
SAAB AB ser. 95 109 14 0,1474 107,5 115,5 8 0,0744
Sandvik AB 201,73 242,27 40,54 0,2010 243,25 261,81 18,56 0,0763
SAS AB 50,5 68 17,5 0,3465 69 60 ‐9 ‐0,1304
SCANIA AB s 40,42 48,12 7,7 0,1905 49,31 62,34 13,03 0,2642
Seco Tools A 235 275 40 0,1702 279 306 27 0,0968
Securitas AB 116 97 ‐19 ‐0,1638 98 114 16 0,1633
Skanska AB s 52 63,5 11,5 0,2212 65 79,75 14,75 0,2269
SKF, AB ser. 223,07 260,01 36,94 0,1656 262,82 276,85 14,03 0,0534
SkiStar AB se 140 173 33 0,2357 170 264 94 0,5529
Studsvik AB 46 98 52 1,1304 98 92,5 ‐5,5 ‐0,0561
SWECO AB se 11,28 14,49 3,21 0,2846 14,1 24,7 10,6 0,7518
Svedbergs i D 80 101 21 0,2625 98,5 147 48,5 0,4924
Swedish Matc 69,5 73,5 4 0,0576 75 77 2 0,0267
Tele2 AB ser. 73,26 122,3 49,04 0,6694 124,53 83,13 ‐41,4 ‐0,3325
Teleca AB ser 14,79 16,22 1,43 0,0967 16,32 17,41 1,09 0,0668
Telelogic AB 7,3 11,5 4,2 0,5753 11,8 15,7 3,9 0,3305
TeliaSonera A 33,3 37,6 4,3 0,1291 38,7 39,8 1,1 0,0284
Trelleborg AB 72 117 45 0,6250 119,5 113 ‐6,5 ‐0,0544
VBG GROUP 70 98,5 28,5 0,4071 100 117,5 17,5 0,1750
Volvo, AB ser 29,23 42,31 13,08 0,4475 42,88 50,67 7,79 0,1817
Ångpanneföre 95,5 116 20,5 0,2147 118 132 14 0,1186

Bolag 200501 200512 rändring kr rändring % 200601 200612 rändring kr rändring %
Addtech AB s 57 95,25 38,25 0,6711 92 137,5 45,5 0,4946
Alfa Laval AB 106 172 66 0,6226 169,5 309 139,5 0,8230
Anoto Group 11,7 26,7 15 1,2821 26,4 10,9 ‐15,5 ‐0,5871
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ASSA ABLOY 114 125 11 0,0965 126,5 149 22,5 0,1779
Atlas Copco A 119,47 200,37 80,9 0,6772 199,11 280,65 81,54 0,4095
Axfood AB 230 222 ‐8 ‐0,0348 221 283 62 0,2805
Axis AB 18,3 58,25 39,95 2,1831 57,25 91,75 34,5 0,6026
B&B TOOLS A 75 114 39 0,5200 113 190,5 77,5 0,6858
Ballingslöv In 94,25 160 65,75 0,6976 156 203 47 0,3013
Beijer AB, G 66,5 89 22,5 0,3383 90 108,5 18,5 0,2056
Beijer Alma A 132 218,5 86,5 0,6553 212 303 91 0,4292
Betsson AB s 21,8 28,2 6,4 0,2936 27,8 21,8 ‐6 ‐0,2158
Bilia AB ser. 113 149,5 36,5 0,3230 149 140,5 ‐8,5 ‐0,0570
Cardo AB 191,5 194,5 3 0,0157 195 260 65 0,3333
Cision AB 36,1 33,3 ‐2,8 ‐0,0776 32,4 38,7 6,3 0,1944
Clas Ohlson A 240 301 61 0,2542 297 281 ‐16 ‐0,0539
Cloetta Fazer 236 240 4 0,0169 235 273 38 0,1617
Elanders AB s 104 117,5 13,5 0,1298 115,5 143,75 28,25 0,2446
Electrolux, AB 155,5 206,5 51 0,3280 209 137 ‐72 ‐0,3445
Eniro AB 67,9 97,7 29,8 0,4389 97,46 88,42 ‐9,04 ‐0,0928
Ericsson, Tele 21,2 27,3 6,1 0,2877 27,5 27,65 0,15 0,0055
Fagerhult, AB 100 154 54 0,5400 145 150 5 0,0345
Gunnebo AB 168 157 ‐11 ‐0,0655 159 158 ‐1 ‐0,0063
Haldex AB 115,5 158 42,5 0,3680 154,5 163,5 9 0,0583
Hennes & Ma 233 270 37 0,1588 269 346 77 0,2862
Hexagon AB s 104,99 78,99 ‐26 ‐0,2476 77,83 97,49 19,66 0,2526
HiQ Internati 23,6 43,1 19,5 0,8263 43 42,3 ‐0,7 ‐0,0163
Home Propert 94,5 123,5 29 0,3069 120 123,25 3,25 0,0271
IBS AB ser. B 13 24,5 11,5 0,8846 24,2 26,2 2 0,0826
Industrial & F 4,93 9,5 4,57 0,9270 9,3 10,35 1,05 0,1129
Intrum Justiti 51,25 73,25 22 0,4293 73 88,75 15,75 0,2158
Mekonomen 384 407,1000 23,1 0,0602 399,1 428,2 29,1 0,0729
Micronic Lase 66 112,5 46,5 0,7045 108,5 77 ‐31,5 ‐0,2903
Midway Holdi 24,2 37,5 13,3 0,5496 36,5 65 28,5 0,7808
Modern Times 187 331,5 144,5 0,7727 328,5 450 121,5 0,3699
Munters AB 61,1 68,62 7,52 0,1231 67,99 99,33 31,34 0,4610
NCC AB ser. 88 142,5 54,5 0,6193 144,5 187,5 43 0,2976
New Wave Gr 508 704 196 0,3858 684,5 623,9 ‐60,6 ‐0,0885
Nobia AB 35,83 53,66 17,83 0,4976 52,16 87,82 35,66 0,6837
Nolato AB ser 56,5 79 22,5 0,3982 77,75 71 ‐6,75 ‐0,0868
Orc Software 57 88,5 31,5 0,5526 88 116,5 28,5 0,3239
PartnerTech 66,5 103,5 37 0,5564 104 127,5 23,5 0,2260
Peab AB ser. 32 51 19 0,5938 50 81,25 31,25 0,6250
Proffice AB se 17,2 15,7 ‐1,5 ‐0,0872 15,6 24,3 8,7 0,5577
RNB RETAIL 77,5 175 97,5 1,2581 173,5 260 86,5 0,4986
SAAB AB ser. 115 170 55 0,4783 167 210 43 0,2575
Sandvik AB 266,69 361,45 94,76 0,3553 361,45 485,98 124,53 0,3445
SAS AB 63,5 104,5 41 0,6457 106 116,5 10,5 0,0991
SCANIA AB s 63,29 68,15 4,86 0,0768 68,74 114,02 45,28 0,6587
Seco Tools A 305,5 400 94,5 0,3093 394 560 166 0,4213
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Securitas AB 115,5 132 16,5 0,1429 131 106,25 ‐24,75 ‐0,1889
Skanska AB s 82 121 39 0,4756 121,5 135 13,5 0,1111
SKF, AB ser. 282,93 521,46 238,53 0,8431 519,1 591,61 72,51 0,1397
SkiStar AB se 262 408 146 0,5573 400 472 72 0,1800
Studsvik AB 91 204 113 1,2418 199,5 253 53,5 0,2682
SWECO AB se 24,7 40,75 16,05 0,6498 39,68 51,35 11,67 0,2941
Svedbergs i D 143,5 228 84,5 0,5889 228 307,97 79,97 0,3507
Swedish Matc 77,75 93,5 15,75 0,2026 93,75 128 34,25 0,3653
Tele2 AB ser. 85,84 85,25 ‐0,59 ‐0,0069 84,25 100 15,75 0,1869
Teleca AB ser 17,46 17,03 ‐0,43 ‐0,0246 16,94 13,31 ‐3,63 ‐0,2143
Telelogic AB 16,5 20,4 3,9 0,2364 20,9 15,3 ‐5,6 ‐0,2679
TeliaSonera A 39,8 42,7 2,9 0,0729 43,1 56,25 13,15 0,3051
Trelleborg AB 115 158,5 43,5 0,3783 157 164 7 0,0446
VBG GROUP 117 236 119 1,0171 231 452 221 0,9567
Volvo, AB ser 50,77 72,02 21,25 0,4186 72,3 90,67 18,37 0,2541
Ångpanneföre 135 235,5 100,5 0,7444 232 292,51 60,51 0,2608
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