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Sammanfattning 
 
Bland dagens stora företag och internationella koncerner har inte ägarna alltid möjligheten 
eller viljan att leda bolaget. Eftersom VD är utsedd att leda företaget är det viktigt att motivera 
denne att göra ett bra arbete som gynnar ägarna. Vanligt förekommande är därför att utforma 
en ersättning med både fasta och rörliga delar. 
 
Ersättningar till VD som forskningsområde har utvecklats starkt sedan 1980-talet då 
företagens användande av bonus ökade kraftigt. Många forskare har sedan dess undersökt 
olika former av samband mellan bonus och prestation, men det råder delade meningar om hur 
dessa samband ser ut. Det står dock klart det finns många olika variabler att undersöka och att 
valet av variabler har en avgörande effekt på studiens resultat. Detta leder till 
problemformuleringen Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de 
stora svenska börsbolagen? Syftet med studien är att förklara hur sambandet ser ut mellan 
VDs bonus och företagets prestation. 
 
I den teoretiska referensramen belyser vi de problem som kan uppstå mellan ägare och VD 
och hur deras relation kan se ut.  Agentteorin fokuserar på ekonomiska incitament till skillnad 
från stewardshipteorin som lägger fokus på icke-ekonomiska incitament. Vidare visar vi på 
anledningar till varför bonus används och vad denna syftar att uppnå. Samt vilka olika former 
som bonusersättningen kan anta. Kortsiktiga incitament är främst den årligt förekommande 
rörliga ersättningen, medan optioner i olika former är vanligt förekommande som långsiktiga 
incitament. Slutligen presenterar vi det viktiga avsnittet om tidigare forskning inom 
bonusområdet och visar att meningarna är delade såväl om bonusens nytta som om dess 
effekter. Dock verkar många forskare anse att någon form av samband finns mellan VDs 
bonus och företagets prestation. Genom att belysa andra forskningsresultat sätter vi vår egen 
undersökning i ett större perspektiv, tidigare forskning blir en grundsten, samt att detta hjälper 
oss att motivera valet av undersökningsmetod och variabler. 
 
Då vi utgår från en positivistisk kunskapssyn angriper vi problemet med ett deduktivt 
angreppssätt. Genom en kvantitativ metod undersöker vi en population på Stockholmsbörsens 
Large Cap-lista. Genom regressionsanalys testas fem olika hypoteser angående sambandet 
mellan ersättning och prestation.  
 
Resultaten visar att det finns svaga positiva samband mellan VDs rörliga ersättning och 
företagets prestation, samt att dessa samband blir något tydligare när optionsprogrammen tas 
med som dummyvariabel. Däremot varierar graden av samband mycket mellan olika år varför 
det inte går att se någon trend över hur detta samband utvecklas över tiden. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel avser vi att belysa bonus som ett aktuellt och komplext ämne och därmed visa 
varför det är intressant att fördjupa sig i denna uppsats. Genom att presentera denna bakgrund 
vill vi ge läsaren förståelse för uppsatsens problem och syfte. Avslutningsvis kommer 
avgränsningar och definitioner för att förtydliga vad det är vi avser att göra. 
 

1.1 Ämnesval 
 
Bonus är ett ämne som länge har varit mer eller mindre aktuellt. Nu när det ekonomiska läget är 
kärvt och det råder en finansiell kris har bonusarna åter hamnat i rampljuset. När de stora 
bolagens rapporter släpptes under årets första månader kunde vi se att bonusar var ett vanligt 
förekommande ämne i mediebevakningen. Då bonus alltid verkar vara ett ämne som berör känns 
det som ett intressant ämne att göra en fördjupning inom. Det är dessutom troligt att vi kommer 
att komma i kontakt med bonus i någon form då vi kommer att arbeta inom det ekonomiska 
fältet. Att då ha en större förståelse för detta fenomen, kan mycket väl vara något som kan 
komma till nytta i vårt framtida yrkesliv.    
 

1.2 Problembakgrund 
 
Bland dagens stora företag och internationella koncerner har inte ägarna alltid möjligheten eller 
viljan att leda bolaget. Är det dessutom ett börsbolag uppkommer problemet att ägarna kan vara 
många och samordningen dem emellan kan bli svår. Därför utser ägarstämman en styrelse som 
arbetar fram de övergripande riktlinjerna för företaget. Eftersom de inte har möjlighet att sköta 
den operativa verksamheten utses en VD att göra detta. Eftersom ägarna är måna om att få bästa 
möjliga utveckling av företaget gäller det att VD är motiverad och drar företaget åt det håll 
ägarna önskar. Det är numer vanligt att använda olika typer av bonus för att åstadkomma detta.  
 
Forskare har visat att det kan uppstå problem när ägandet är skiljt från kontrollen av bolaget, 
exempelvis att VD ser efter sina egna intressen framför ägarnas. Eftersom VD är utsedd att leda 
företaget är det viktigt att motivera denne att göra ett bra arbete som gynnar ägarna. Vanligt 
förekommande är därför att använda bonusprogram, för att undvika problem med risk och moral 
bör det finnas en balans mellan fasta och rörliga delar.1 Det handlar därmed om att utforma ett 
program som är attraktivt för VD, som gör denne intresserad att stanna i och arbeta för bolaget 
samt att belöna denne när företaget har varit framgångsrikt.2  
 
Företagen idag betalar ofta sin VD med lön och en ersättning genom ett bonusprogram. 
Bonusprogrammen består i regel av ett kortsiktigt incitament, det som brukar kallas för rörlig 
ersättning, samt ett långsiktigt incitament i form av aktieoptioner eller något liknade instrument. 

                                                   

1 Arantxa Jarque, “CEO Compensation: Trends, Market Changes, and Regulation.” Economic Quarterly, 94, 3, 
(2008), 268.  
2  M. Firth, M. Tam & M. Tang, “The Determinants of Top Management Pay.” Omega 27, (1999), 617. 
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Den rörliga ersättningen som betalas ut till VD är i regel kopplad till finansiella mål.3 Dess syfte 
är att belöna för bra prestationer och resultat under senaste året. Tidigare forskning har dock visat 
att en VD som har en rörlig ersättning som är resultatbaserad är mer benägen att försöka påverka 
resultatredovisningen på ett sätt som gynnar den rörliga ersättningen4.  
 
Det är därför som aktieoptioner och liknande instrument används som ett långsiktigt incitament 
för att VD ska jobba i de större ägarnas intresse5. Tanken är att detta ska fungera som en motvikt 
till det korttidstänkande som kortsiktiga incitament kan ge upphov till. Dock finns det även vissa 
risker med långsiktiga incitamentsprogram. I en artikel lyfts det fram en del risker som är 
förknippade med användandet. Det största problemet är riskbenägenheten eftersom nyttan av 
optioner till stor del är beroende av aktiekursens utveckling. Samtidigt är det just aktiekursen 
som kan utgöra en riskfaktor eftersom den kan påverkas av många olika faktorer, vilka för det 
mesta ligger utanför VDs direkta kontroll.6 Ett överdrivet användande av aktieoptioner har även 
det sina nackdelar. Bonusskandalerna i Enron, Worldcom och Skandia ledde till massmediala 
diskussioner angående bonus och optioner. Dessa skandaler kan relateras till just ett utbrett 
användande av optionsprogram7.  
 
Då det finns nackdelar med både kortsiktiga och långsiktiga incitament måste man då fråga sig 
om bonus verkligen är något som bidrar till att företagen presterar bättre. Enligt Read finns det 
annat än pengar som kan motivera till att göra bra prestationer, och därmed är det inte säkert att 
kostnaden för incitamentet är motiverad8. Forskare har dock länge undersökt om företagets 
prestation har något samband med VDs ersättning och resultaten har varit varierande.  
 
Ersättningar till VD som forskningsområde har utvecklats starkt sedan 1980-talet då företagens 
användande av bonus ökade kraftigt. En forskare som var tidigt ute var Murphy som såg ett 
starkt samband mellan ersättning och prestation under VDs tidiga karriär. Han genomförde 1990, 
tillsammans med Jensen, en studie som visade att VDs förmögenhet ökade i en viss proportion 
till hur företagets prestation, mätt som företagets värde, ökade.9  
 
Många forskare har sedan dess undersökt olika former av samband mellan bonus och prestation, 
men det råder delade meningar om hur dessa samband ser ut10. I Storbritannien har några 

                                                   

3 Alfred Rappaport. Creating shareholder value. New York: The Free Press, 1998, 113. 
4 Vernon J. Richardson & James F. Waegelein, “The Influence of Long-Term Performance Plans on Earnings 
Management and Firm Performance.” Review of Quantitative Finance and Accounting, 18, (2002), 161. 
5 Alfred Rappaport. Creating shareholder value. 116-117. 
6 Vernon J. Richardson & James F. Waegelein, “The Influence of Long-Term Performance Plans on Earnings 
Management and Firm Performance.” , 164. 
7 Wallace N. Davidson III, Biao Xie, Weihong Xu & Yixi Ning. “The Influence of Executive Age, Career Horizon 
and Incentives on Pre-turnover Earnings Management.” J Manage Governance, 11 (2007), 46. & Mikko Mäkinen. 
“CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” The Research Institute 
of the Finnish Economy, 2007, 1. 
8 Daniel Read.”Monetary Incentives, What Are They Good For?” Journal of Economic Methodology 12, 2 (2005), 
268, 274. 
9 Matthew S.  Lilling, “The Link Between CEO Compensation and Firm Performance: Does Simultaneity Matter?” 
Atlantic Economic Journal 34,  (2006), 102. 
10 Augustine I. Duru & Raghavan J. Iyengar. “Linking CEO Pay to Firm Performance: Empirical Evidence from the 
Electric Utility Industry.” Managerial Finance 25, 9, (1999), 22. 
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forskare funnit att högre bonusutbetalningar inte kunde relateras till någon högre aktieavkastning 
för aktieägarna11. Däremot genomförde Guy en undersökning på företag på samma marknad och 
han såg ett starkt positivt samband mellan VDs ersättning (lön och bonus) och aktieägarnas 
avkastning, men inget samband mellan ersättningen och den bokföringsmässiga avkastningen12. 
En australiensisk studie visade att företagets storlek och prestation har betydelse för VD 
ersättning. Det fanns positiva samband mellan ersättningen och intäkter och avkastning.13 
Slutligen menar Hall och Liebman att sambandet mellan lön och rörlig ersättning är svagt i 
förhållande till prestationen, bland amerikanska företag, men att sambandet blir betydligt 
tydligare när de tar hänsyn till värdet av aktieoptioner14.  
 
Även i de nordiska länderna går meningarna isär. Enligt Lantz undersökning av svenska 
börsbolag fanns det inget långsiktigt samband mellan de använda incitamentsprogrammen och 
ökningen av bolagens börsvärden15. Däremot fann Mäkinen ett samband mellan finska bolags 
prestation, mätt som aktieavkastning, och den ersättning VD fick16.  
 
Företagets prestation går att mäta på flera sätt. Ellig presenterar i sin artikel över 100 olika mått 
som används bland företagen vid utformande av belöningsprogram17. Enligt Mäkinen finns det 
två kategorier av mått som är vanligt förekommande i tidigare studier, kategorierna är 
bokföringsmässiga mått såsom return on assets (ROA) och mått som varit relaterade till aktien, 
exempelvis aktieavkastningen.18 Företagets prestation beskrivs alltså genom mått som speglar 
den bokföringsmässiga och aktiemässiga utvecklingen i företaget. 
 
Som vi har visat har olika forskare kommer fram till olika resultat vad gäller sambandet mellan 
ersättning och prestation. Det står klart det finns många olika variabler att undersöka och att valet 
av variabler har en avgörande effekt på studiens resultat. Med detta som underlag ser vi en 
möjlighet att via vår uppsats försöka ge ytterligare kunskap om förhållandena i Sverige. Att vi 
väljer den svenska marknaden beror på att det finns få undersökningar från denna marknad, 
således finns ett behov att fylla. Vi är därför intresserade att se om det finns något samband 
mellan svenska VDs ersättning och företagens prestation. Eftersom bonus är den del av 
ersättningen som är mest ifrågasatt väljer vi att fokusera på denna. Vi väljer att avsluta denna 
problembakgrund med ett målande citat från Al Dunlop, tidigare VD för amerikanska Scott 
Paper. 
 

                                                   

11 Alistair Bruce, Rodion Skovoroda, Jay Fatarusso & Trevor Buck. “Executive Bonus and Firm Performance in the 
UK.” Long Range Planning, 40 (2007), 280. 
12 Frederick Guy, “CEO Pay, Shareholder Returns, and accounting Profits.” International Journal of the Economics 
of Business. 7, 3, (2000), 263.   
13 Rachel Merhebi, Kerry Pattenden, Peter L. Swan & Xianming Zhou, “Australian Chief Executive Officer 
Remuneration: Pay and Performance.” Accounting and Finance 46, (2006), 495. 
14 Brian J. Hall & Jefferey B. Liebman. “Are Ceos Really Paid Like Bureaucrats?” Quarterly Journal of Economics, 
113, 3 (1998), 683,685. 
15 Arvidsson, Per. ”Belöningssystem som styrmedel”, i Controllerhandboken, Lars A Samuelson och Nils-Göran 
Olve red. Malmö: Liber, 2008, 237. 
16 Mikko Mäkinen. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 31. 
17 Bruce Ellig. “Executive Pay Plan Financial Measurements.” Compensation Benefits Review, 40 (2008), 42-50. 
18 Mäkinen, Mikko. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 14. 
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”You cannot overpay a good CEO and you can’t underpay a bad one. … If his compensation is 
not tied to the shareholders’ returns, then everyone’s playing a fool’s game”19  
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de stora svenska börsbolagen? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att förklara hur sambandet ser ut mellan VDs bonus och företagets 
prestation. Detta kommer att undersökas på Stockholmsbörsens Large Cap lista, genom att 
analysera hur förändringar i prestation påverkar bonusen. Genom att använda en statistisk modell 
kommer ett antal hypoteser kring detta samband att testas.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att begränsa oss till VD och företag på Large Cap-listan eftersom denna typ av 
undersökningar kräver tillgång till vissa specifika uppgifter om bonus och företagsdata. Det är 
framförallt särredovisning av ersättningens olika delar som vi tänker på. Dessa uppgifter finns 
tillgängliga i de stora börsbolagens rapporter.  
 
Fokus för denna uppsats ligger på bonusersättningen, men vi tar även i de teoretiska och 
empiriska avsnitten viss hänsyn till den fasta lönen. Detta eftersom vi vill kunna sätta den rörliga 
ersättningen i relation till övrig ersättning samt att bonus och lön dessutom ofta behandlas 
samtidigt i tidigare studier. Vi har dock inte tagit någon hänsyn till pensioner och 
pensionsförmåner eftersom dessa ersättningar ligger i framtiden. Pensioner är dessutom ett så 
omfattande ämne att det i sig själv skulle vara tillräckligt som uppsatsämne. 
 

1.6 Begreppsdefinition 
 
Begreppen bonus och prestation är viktiga begrepp i denna uppsats. För att lättare förstå dessa 
har vi valt att ställa upp följande förklaringar och definitioner: 
 
Bonus är den ersättning utöver lön som VD erhåller för sitt arbete. Bonusens beståndsdelar kan 
delas upp i två kategorier; kortsiktiga och långsiktiga incitament. En tydligare redogörelse för de 
olika incitamenten kommer i den teoretiska referensramen.  
 
Kortsiktiga incitament: Detta är vanligtvis en årlig kontant utbetalning. Styrelsen ställer upp ett 
antal mål för året och en rörlig ersättning utbetalas i enlighet med vilka/hur väl målen uppfyllts.20 
Det är denna ersättning som avses när vi fortsättningsvis hänvisar till rörlig ersättning. 
                                                   

19 Richard B. McKenzie. Managing through incentives. New York: Oxford university press, 1998, 160 
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Långsiktiga incitament: Innefattar främst aktieoptioner och liknande instrument som VD fått för 
att främja långsiktig utveckling för företaget21. Det rör sig således om ett längre perspektiv än ett 
år. I vår undersökning har vi valt att samla dessa instrument under begreppet optionsprogram. 
 
Prestation: Prestation är ett vitt begrepp som kan ha olika innebörd beroende på sammanhanget. I 
denna uppsats kommer företagets prestation att användas som ett samlingsbegrepp för hur 
företaget utvecklats resultatmässigt och aktiemässigt. När vi nämner företagets prestation menar 
vi alltså den utveckling som skett bland ett antal nyckeltal under ett års tid. Dessa nyckeltal är de 
variabler som vi presenterar i den teoretiska referensramen.   
 

1.7 Disposition 
 
Här presenterar vi ”uppsatshusets” fortsatta framväxt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

20 Michael Armstrong. Employee Reward. London: CIPD, 2003, 446. 
21 Anders Kjellman, Henrik Silberman & Ylva Pallas. Optioner som belöning. Åbo: Åbo akademi, ekonomisk-
statsvetenskapliga fakulteten, Ser. A:537, 2003, 65 

Markberedning (Inledning) 
Här väcker vi intresse för uppsatsen 

genom att presentera bakgrund, 
problem och syfte. Vi visar på 

platsens potential. 

Grunden (Metod) 
Vi lägger grunden för uppsatsen 

genom att redovisa våra 
utgångspunkter. Grunden avgör sedan 
hela uppsatsens fortsatta utformning. 

Taket (Praktisk metod) 
Uppsatsens skelett är utformat, nu 

måste taket anpassas efter stommen. 
Operationaliseringen måste passa in 

för att kunna färdigställa huset. 
 

Stommen (Teori) 
Här reser vi uppsatsens stomme, vi 

ställer upp en referensram som ger de 
förutsättningar som krävs för att 

komma vidare. Taket kräver stomme. 

Väggar (Empiri och analys) 
De tidskrävande förberedelserna är 

förbi. Nu är det dags att resa 
väggarna och se vad materialet har 

gett och hur långt det räcker. 

Färdigställande (Slutsatser) 
Nu är det dags att knyta ihop säcken, 
huset är på plats. Dags att utvärdera 
det arbete som skett och dra lärdom 

därav. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för några av uppsatsens utgångspunkter. Vi redogör för våra 
inställningar och uppfattningar angående ämnet, vi motiverar val av tillvägagångssätt och 
angreppssätt. Slutligen diskuterar vi kring källmaterialet. Allt detta gör vi för att ge en förståelse 
för vilka val vi gjort och hur det påverkar uppsatsprocessen. 
 

2.1 Förförståelse 
 
Förförståelsen kan delas upp i två kategorier, dels finns det förstahandsförförståelse som kan 
definieras som upplevda personliga erfarenheter, dels handlar det om andrahandsförförståelsen 
som definieras som inhämtade erfarenheter från exempelvis litteraturen.22 Forskarens 
förförståelse lägger grunden för forskningen. Det är mötet mellan förförståelsen och verkligheten 
som lägger grunden för problemformuleringen och därför är det inte möjligt att bedriva 
forskning utan förförståelse.23 Vi kommer därför att beskriva vår förförståelse inom ämnet och 
hur det kan ha påverkat arbetet med uppsatsen. 
 
Någon personlig erfarenhet av bonus och incitament, i den mening och det sammanhang som vi 
avser att undersöka, har vi inte. Däremot har vi båda studerat ekonomi under ett antal år och vi är 
därför inte helt obekanta med bonussystem. Vi har båda läst redovisning på magisternivå och där 
ingår bonus och incitament som ett moment i en av dessa kurser. Christer är mer insatt i ämnet 
bonus eftersom han har skrivit en kandidatuppsats som behandlade sambandet mellan aktiekurs 
och bonusutbetalningar. Därför är han mer bekant med de uppgifter som finns i årsredovisningar 
och hur bonus används bland svenska företag. Conny har skrivit en kandidatuppsats om 
styrelsearbete, och är därför insatt i bolagsstyrning. Han är bekant med hur styrelsearbete 
fungerar och har en viss insikt i det så kallade agentproblemet. Agentproblemet behandlar 
relationen mellan VD och ägarna.  
 
Det har väl knappast gått någon förbi om den massiva medierapporteringen som förekommit 
angående de stora bolagens generösa bonusutbetalningar och dylikt under dessa kristider. 
Eftersom bonus har varit flitigt förekommande i media under ett antal månader är det svårt att 
säga att detta inte alls påverkat oss som skriver denna uppsats. Utöver den kunskap vi tidigare 
har fått om bonus som ämne, har vi även en del subjektiva omfattningar om bonus som fenomen. 
Vi redogör för våra åsikter och uppfattningar för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning 
om vår inställning samt vad vi gjort för att undvika att detta ska påverka arbetet.  
 
Vi har sedan tidigare uppfattningen att storleken på bonusen i förhållande till fast lön är rätt så 
stor och att bonusens andel blir allt större med åren i många företag. Vi tycker att bonus kan vara 
ett bra verktyg om det har utformats på ett bra sätt och har en rimlig koppling till någon faktisk 
prestation. Känslan vi har är att bonus betalas ut även om det är svårt för oss som utomstående 
att se någon tydlig koppling till en prestation. Vi ställer oss också frågande till om storleken på 
                                                   

22 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993, 76. 
23 Ulf Bjereld, Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2002, 14. 
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bonussummorna är försvarbara. Ger ett par ytterligare miljoner på en mångmiljonersättning 
egentligen någon större effekt på VDs prestation? Man kan ställa sig frågan om inte risken för att 
bli utbytt som VD kan vara en nog så drivande faktor som bonus. Vår avsikt är att spegla 
bonusfrågan på ett neutralt sätt. Vi kommer inte att ta ställning för eller emot bonus, utan sakligt 
undersöka hur sambandet ser ut och analysera därefter. Detta oavsett om det framkommer tydliga 
eller bristfälliga samband, eftersom det är sambandet i sig vi är intresserade av och inte bonusens 
upplägg. 
 
Slutligen ska vi påpeka att användandet av årsredovisningar inte är något som vi är obekanta 
med. Vi har under utbildningens gång kommit i kontakt med företagens årsredovisningar 
åtskilliga gånger. Därför upplever vi att vi har en god uppfattning om vilken typ av uppgifter 
som finns tillgängliga i dessa. Detta gör att vi anser att det är möjligt att fördjupa sig i 
bonussystem eftersom det i de flesta fall finns användbara uppgifter tillgängliga.  
 

2.2 Kunskapssyn 
 
Den positivistiska kunskapssynen strävar efter att på ett objektivt sätt informera om samband och 
orsaksförhållanden24. Detta innebär en naturvetenskaplig utgångspunkt där forskaren fokuserar 
på dessa samband och orsaksförhållanden med målet inställt på att förmedla kunskap som är 
både giltig och generaliserbar25. För att nå målet används modeller för att beskriva verkligheten, 
vilket innebär att verkligheten förenklas för att den på ett överskådligt sätt ska kunna 
generaliseras26.  
 
Redan i problemformuleringen kan det antydas vilken kunskapssyn som ligger till grund för 
arbetet27. Att vi utgår från den positivistiska kunskapssynen förstås av att vår 
problemformulering lyder: Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de 
stora svenska börsbolagen. Detta tydliggörs ytterligare i syftet som visar att vi ämnar eftersöka 
samband. Eftersom vi har en positivistisk kunskapssyn är vi intresserade av att undersöka dessa 
eventuella samband och förklara vad de beror på. Den teoretiska referensramen är i hög grad 
utformad genom denna kunskapssyn för att anpassas till problem och syfte. Vi genomför 
undersökningen med hjälp av statistiska modeller för att beskriva hur detta samband ser ut bland 
de svenska större börsbolagen. Detta för att på ett bra sätt kunna svara på problem och syfte på 
ett sätt som förhoppningsvis ökar vår objektivitet. Vår förhoppning är att denna modell leder 
fram till resultat som går att generalisera åtminstone för större börsbolag.  
 
Det ska dock även belysas att vår problemformulering på ett relativt enkelt sätt skulle kunna 
skrivas om för att passa en mer hermeneutiskt inriktad studie. Enligt Johansson Lindfors innebär 
hermeneutik att tolka och förmedla28. Det hade varit möjligt att med intervjuer försöka förstå vad 
som påverkar en VDs bonus och hur bonus och prestation är kopplade till varandra i några 

                                                   

24 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 40. 
25 Karin Widerberg. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002, 24. 
26 Sten Andersson. Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1982. 39,44,48. 
27 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 39. 
28 Ibid. 40. 
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företag. Detta är en inriktning som vi har övervägt och som sannerligen skulle ge mycket 
intressanta resultat. Problemet med denna typ av inriktning är att tidpunkten just nu är sämsta 
tänkbara. Eftersom det varit en sådan intensiv debatt kring bonus, det är nästan så att ordet bonus 
fått en negativ innebörd, tror vi att det skulle vara väldigt svårt att få berörda parter som VD och 
styrelseordförande att medverka i intervjuer. Det är av denna anledning som vi istället valt att 
göra en undersökning som använder sig av redan offentliga uppgifter, eftersom vi då kommer 
runt problemet med access.  
 

2.3 Angreppssätt 
 
Det är vanligt att forskare som använder sig av en positivistisk kunskapssyn närmar sig 
verkligheten genom att använda ett deduktivt angreppssätt. Forskaren utgår således från teorin 
för att sedan studera empirin.29 I vårt fall innebär detta att för att besvara problemformuleringen 
kommer vi att grunda vår undersökning på erfarenheter från tidigare forskning. 
 
Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren kan använda allmänna grunder för att dra 
specifika slutsatser, teorin talar om hur förhållandet ser ut i verkligheten30. Denna typ av studier 
syftar till att ge kunskaper om fenomen, förklara varför de förekommer och visa på samband 
mellan olika variabler. Forskaren inhämtar stöd för sin undersökning eller modell från tidigare 
forskning, innan forskningsproblemet operationaliseras och de verkliga förhållandena 
undersöks.31 Genom att beakta den tidigare forskningen inom området bonus och prestation får 
vi ett teoretiskt stöd för de variabler vi väljer att undersöka. En grundlig redogörelse för hur 
tidigare forskning har påverkat valet av variablerna presenteras i den teoretiska referensramen. 
De resultat som vi sedan erhåller kan då jämföras med tidigare forskningsresultat och utifrån 
dessa kan vi då göra jämförelser och dra paralleller om sambandet bonus och prestation på den 
svenska marknaden. 
 
En konsekvens av att vi har en positivistisk kunskapssyn är att det finns en distans mellan oss 
som forskare och det som undersöks32. Vi deltar inte aktivt vid insamlandet av uppgifter utan 
utgår från redan befintliga uppgifter som vi sedan behandlar. Eftersom undersökningen är av en 
kvantitativ natur är således ett induktivt angreppssätt inte lämpligt. Det kräver mer närhet, 
engagemang och förståelse för det som undersöks33. En annan anledning är det skulle bli en 
väldigt ostrukturerad undersökning om vi inte visste vilka variabler och teorier som tidigare 
forskning visat vara tillämpliga. 
 
 
 
 

                                                   

29 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 55. 
30 Henny Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: 
Liber, 2007, 32. 
31 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 55-56. 
32 Sten Andersson. Positivism kontra hermeneutik. 73. 
33 Ibid. 76-77. 
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2.4 Perspektiv 
 
”Forskning innebär att ge ett perspektiv på tillvaron”34. Om författaren inte anger vilka kriterier 
som ligger till grund för forskningsperspektivet måste läsaren själv göra detta. Det kan då bli 
missförstånd eftersom det finns många möjliga perspektiv, beroende på läsarens uppfattningar.35 
För att ge läsaren vår bild kommer vi främst att använda oss av ett aktieägarperspektiv, för att 
kunna belysa och besvara vårt problem och syfte. 
 
Eftersom ägarnas användande av bonus ska relateras till bolagets prestation, som VD är ytterst 
ansvarig för, kommer aktieägarperspektivet utgöra grunden för denna uppsats. Detta då det är 
ägarna, som genom bolagsstämman bestämmer ersättningen till VD eftersom denne ska arbeta i 
ägarnas intressen. Då vi har ett aktieägarperspektiv innebär det således att vi till största delen 
använder oss av information från årsredovisningarna. Dessa är en direkt informationskanal från 
företaget till dess ägare och andra intressenter. Självklart finns det olika typer av intressenter till 
ett företag, men det är främst ägarna som är intresserade av dessa rapporter, därav 
aktieägarperspektivet.   
 
Bonus används med bland annat motiveringen att styra bolaget i den riktning ägarna önskar. 
Ägarna förväntar sig att olika belöningssystem är en lösning på agentproblemet, och att 
användningen av dessa ska leda till att ägarnas avkastning från bolaget ökar. Det är bolaget, med 
VD i spetsen, som ska leva upp till ägarnas förväntningar och mål.  
 

2.5 Sekundärkällor 
 
För att få en bred teoretisk grund till vår uppsats har vi valt att söka efter information i ett antal 
av de ekonomiska databaser som tillhandahålls av Universitetsbiblioteket, samt 
bibliotekskatalogen Album. Tabellen nedan visar de databaser och sökord som använts för att 
hitta material till denna uppsats. Sökorden har använts var för sig och i olika kombinationer för 
att finna olika artiklar. Utöver de träffar som redovisas i tabellen har vi även använt artiklar som 
har varit källor i de redovisade artiklarna, samt varit källor i artiklar som vi läst men inte använt i 
uppsatsen.  
 
 
Databas Sökord Resultat36 
Econpapers Bonus, pay for performance,  

ceo compensation, agency 
theory, executive pay, 
corporate performance, 
executive compensation, 
Swedish, Stewardship theory 
 

Richardson & Waegelein, 
Schnedler, Davidson, Xie, 
Wu & Ning, Lilling, 
Mäkinen, Hall & Liebman, 
Muth & Donaldson 

                                                   

34 Ulf Bjereld, Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap? 17. 
35 Ibid. 17. 
36 Se källförteckningen för fullständiga uppgifter om källorna. 
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Business Source Premiers Bonus, pay for performance,  
ceo compensation, executive 
pay, corporate performance, 
executive compensation, 
Swedish, agency theory, 
stewardship theory, agency 
costs 
 

Jarque, Duru & Iyengar, 
Merhebi, Pattenden, Swan & 
Zhou, Lilling, Read, Jensen 
& Meckling, Nicholson & 
Kiel, Eisenhardt, Audretch, 
Donaldson & Davis 
 

Album Bonus, bonussystem, 
belöningssystem, optioner 
 

Arvidsson, McKenzie, 
Wilson, Hansson, Kjellman 
mfl., Armstrong 
 

S-WoBA Sweden, swedish, ceo 
compensation, pay 
performance, bonus, 
executive 
 

Oxelheim, Wihlborg & 
Zhang 

Tabell 1. Litteratursökning. 
 
Utöver de redovisade databaserna i tabellen har vi även sökt i de andra ekonomiska databaserna 
som finns tillgängliga via Universitetsbiblioteket (Emerald, Science Direct och Helecon), men 
inte använt några av sökningarnas resultat i denna uppsats.  
 
När det gäller de metodologiska källorna har vi valt att använda böcker som vi känt till sedan 
tidigare uppsatsarbeten, samt böcker som funnits tillgängliga vid Universitetsbiblioteket. De 
sökord som använts i Album har varit: samhällsvetenskaplig metod, vetenskaplig metod, 
forskningsmetodik, positivism. Av de använda källorna har Johansson Lindfors samt Bjereld, 
Demker och Hinnfors varit speciellt användbara för oss37. För att få tag på företagens 
årsredovisning har vi använt respektive företags hemsida, samt i vissa fall fått uppgifter via 
databasen Affärsdata som finns tillgänglig via Universitetsbiblioteket.  
 

2.6 Källkritik 
 
När relevanta källor är valda gäller det att bedöma dessa utifrån tre kriterier; ursprung, empirisk 
grund och aktualitet.38 Här diskuteras först kring de tre bedömningskriterierna angående källors 
relevans och sedan följer en diskussion om källornas trovärdighet.  
 
Ursprungskriteriet beaktar användandet av förstahandskällor respektive andrahandskällor, där det 
tidigare är att föredra. Kriteriet för den empiriska grunden handlar om användandet av primära 

                                                   

37 Se Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 1993; & Ulf Bjereld, Marie Demker & Jonas Hinnfors. 
Varför vetenskap? 2002. 
38 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 87-88. 
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och sekundära källor. Det tredje kriteriet, aktualitet, behandlar bedömningen av källornas ålder 
och aktualitet. En nyare källa är inte nödvändigtvis bättre än en äldre.39 
 
När det gäller ursprungskriteriet har vi i första hand valt att referera till förstahandskällan. Detta 
gör vi eftersom det minskar risken för att de resultat vi vill använda oss av har blivit påverkade i 
flera led. Hur en person tolkar en källa är subjektivt och genom att då undvika att använda källor 
som tolkats i flera led är vår förhoppning att minska risken för feltolkningar. Ett undantag vi har 
gjort har varit för Lantz svenska undersökning som refereras till i problembakgrunden. Den 
undersökningen kunde vi inte hitta någon annanstans än som andrahandskälla. Vi har även en 
mindre del andrahandskällor i den teoretiska referensramen från artiklar som har gått igenom 
tidigare forskning.  
 
Sekundära källor utgör majoriteten av denna uppsats eftersom den teoretiska referensramen 
bygger på andra forskares resultat och undersökningar. Detta gäller även för inledning och 
metod. Även de rådata som undersökningen bygger på är sekundär eftersom den hämtas från 
företagens årsredovisningar, det är endast den statistiska behandlingen av dessa data som är vår 
egen.  
 
När det gäller aktualitetskriteriet har vår avsikt varit att använda oss av relativt nya källor då det 
gäller bonus, eftersom detta område har förändrats mycket över tiden och speciellt efter de olika 
bonusskandaler och kriser som har varit. Samtidigt är vi medvetna om vikten av att bedöma 
källor efter relevans och innehåll och inte efter dess årtal. Därför har vi även valt att använda 
äldre källor som är flitigt återkommande som referenser i de nyare artiklar som vi studerat. Detta 
är exempelvis Jensen och Murphy40 inom bonusområdet samt Jensen och Meckling41 inom 
agentteorin. 
 
När det gäller vetenskapliga artiklar anser vi att trovärdigheten är hög, eftersom de är granskade 
innan de publiceras i de vetenskapliga magasinen. Vi har även använt en del forskningsrapporter 
och arbetspapper som inte har utsatts för samma noggranna granskning. Vilket gör att vi måste 
ställa oss lite mer kritiska till innehållet i dessa. Även om vi antar att alla typer av artiklar skrivs 
av seriösa forskare måste vi ändå vara medvetna om att det är relativt enkelt att anpassa sin 
artikel till det resultat eller slutsatser som är önskvärda genom att välja källor som stöder denna 
ståndpunkt. Det är som bekant inte vanligt att alla forskare är överens om vad som gäller inom 
ett visst område. Detta är speciellt tydligt inom bonusforskningen, där dels forskarna är oense om 
bonus överhuvudtaget har någon motiverande effekt, dels är de oense om hur sambandet ser ut 
mellan bonus och prestation, om det nu finns något. Vi anser att vi har haft en kritisk inställning 
under informationssökningsprocessen eftersom vi valt att söka i flera olika databaser och hittat 
flera källor som behandlar liknade områden.  
 

                                                   

39 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 88-89. 
40 Michael C. Jensen. & Kevin J. Murphy. “Performance Pay and Top-Management Incentives” The Journal of 
Political Economy, 98, 2, 1990. 
41 Michael C. Jensen. & William H. Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 1976. 
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Då årsredovisningarna är publicerade har de genomgått en granskning av revisorn som fastställt 
att det inte finns skäl att betvivla innehållet. Det ska dock påpekas att denna granskning inte 
omfattar detaljgranskning av alla siffror i redovisningen. De data ur årsredovisningarna som vi 
arbetat med är uteslutande siffror ur de ekonomiska rapporterna och noterna. Eftersom det är 
siffror som hänför sig till intäkter eller kostnader har vi ingen anledning att tro att siffrorna 
medvetet innehåller felaktigheter. Dock finns det alltid en risk för tryck- och skrivfel som i 
slutändan påverkar våra resultat. Då vi följer bolaget under flera år har dock risken minskat 
eftersom felaktigheter mellan åren kan upptäckas då jämförelsetal, med föregående år, redovisas 
i de flesta fallen. 
 
Vi har även i två fall använt oss av elektroniska källor; Stockholmsbörsen och Riksbanken. Från 
Stockholmsbörsen har vi erhållit slutkurser för aktier i bolag som inte presenterar detta i 
årsredovisningen. Eftersom det är den marknadsplats där Large Cap-bolagen är noterade ser vi 
detta som en trovärdig källa. Även Riksbanken ser vi som en trovärdig källa för att erhålla de 
valutakurser vi behövde, för att kunna behandla några av bolagens årsredovisningar.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redovisar vi de teoretiska utgångspunkterna för vår studie. Avsikten är att med de 
teorier som presenteras i detta kapitel visa varför bonus existerar som ersättning och hur dessa 
utformas. De teorier som redovisas i detta avsnitt ska ge läsaren en större förståelse kring de 
drivkrafter och syften som finns för bonus. Dessutom förklarar vi olika former av bonus och vad 
dessa har för grunder. Dessa teorier ska sedan fungera som stöd för att analysera resultatet senare 
i studien. 
 
Som en inledning till denna teoretiska genomgång presenterar vi en enkel modell över 
uppsatsens centrala innehåll; nämligen relationen mellan ägare, VD och bonussystem. 
 

 
Modell 1. Relationen mellan ägare, VD och bonussystem. Egen modell. 
 
Relationen mellan ägare och VD påverkas av bonussystemet. Valet av agent- eller 
stewardshipteori styr vilken omfattning och utformning som bonussystemet kommer att ha. Detta 
beroende på om det är de ekonomiska incitamenten eller ej som står i centrum. Ägarna påverkar 
bonussystemet genom de ramar de sätter upp, ramar som sedan styr VD. VDs arbete, inom de 
givna ramarna, påverkar i sin tur företaget, och i förlängningen ägarna, genom de beslut som 
fattas. Bonussystemets utformning påverkar både ägare och VD, det finns ett ömsesidigt behov 
mellan parterna.  
 
För att besvara uppsatsens frågeställning Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets 
prestation i de stora svenska börsbolagen? kommer vi att översiktligt presentera agent- och 
stewardshipteori, som förklarar användandet av bonus. Därefter visar vi på anledningar till varför 
bonus används, vad denna syftar till att uppnå samt vilka former som bonusersättningen kan anta. 

 

Ägare/        
styrelse       

 

 Vd 

Agentteori 

Stewardshipteori 

Syfte 
 

Former 
 

Grunder 

Bonussystem 
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Anledningen till detta är att ge läsaren en bakgrund och förståelse för bonus som fenomen. 
Denna förståelse underlättar sedan för läsaren att tillgodogöra sig den tidigare forskning som 
presenteras i detta kapitel. Det är genomgången av denna tidigare forskning som utgör grunden 
för vår fortsatta undersökning. Genom att belysa andra forskningsresultat sätter vi vår egen 
undersökning i ett större perspektiv. Genomgången ger oss underlag för att motivera valet av 
undersökningsmetod och variabler samt ger bidrag till uppsatsens analys. 
 

3.1 Övergripande teorier 
 
För att ge läsaren en förståelse till varför bonus används väljer vi att presentera två teoretiska 
utgångspunkter som har något olika fokus på bonus som incitament. Detta leder till en bättre 
förståelse för den tidigare forskning som senare utgör undersökningens utgångspunkter. 
 
3.1.1 Agentteori 
 
I de stora börsbolagen är ägarviljan ofta utspridd mellan flera olika ägargrupper. Agentteorin 
används för att beskriva förhållandet mellan ägarna och ledningen i ett företag. Ägarna utser en 
styrelse som i sin tur utser en VD som ska verkställa besluten som styrelsen fattar och således 
sköta den operativa verksamheten i företaget. Ägarnas vilja ska alltså tillfredställas genom att de 
tillåter en VD att fatta egna beslut rörande verksamheten. Om utgångspunkten är att både ägare 
och agenten (VD) är nyttomaximerande är det rimligt att anta att agenten inte kommer att agera i 
ägarnas intresse alla gånger utan kommer att fatta beslut som gynnar VD själv.42  
 
Anledningen till detta är att VD har skaffat sig kunskap och information om företaget som inte 
ägarna besitter. Denna kunskap har då VD möjlighet att använda i sitt beslutsfattande, vilket kan 
innebära att VD handlar i egenintresse istället för i ägarnas intresse. Att VD agerar i egenintresse 
kan yttra sig på många olika sätt. Exempel är stora kontor, dyr inredning, flyger första klass etc. 
Det är just dessa intressekonflikter mellan agenten och ägarna som utgör det fundamentala i 
agentteorin.43 
 
En annan anledning till att VD kan agera i egennytta är att dennes och ägarnas riskbenägenhet 
kan skilja sig åt. VD kan exempelvis vara mer villig att göra riskfyllda investeringar, 
investeringar som inte hade skett om ägarna ansvarade för den operativa verksamheten.44 För att 
agenten inte ska agera mot ägarnas intresse krävs det övervakning och kontroll av agentens 
agerande. Detta kan ägarna styra genom att använda sig av olika incitamentsprogram.45 
 

                                                   

42 Michael C. Jensen & William H. Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3 (1976), 308. 
43 Gavin J. Nicholson & Geoffrey C. Kiel. “Can Directors Impact Performance? A case-based test of three theories 
of corporate governance.” Corporate Governance: An International Review, 15, 9 (2007), 587. 
44 Kathleen M. Eisenhardt. “Agency Theory: An Assessment and Review.” Academy of Management Review, 14, 1 
(1989), 58. 
45 Gavin J. Nicholson & Geoffrey C. Kiel. “Can Directors Impact Performance? A case-based test of three theories 
of corporate governance.” 587. 
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Om ägarnas kontroll av ledningen är bristande kan det leda till ökade kostnader på grund av VDs 
beslut. Dessa kostnader brukar kallas agentkostnad och enligt Meckling och Jensen är dessa 
kostnader förenade med att få agenten att agera optimalt efter ägarnas vilja. Vidare förklarar 
Meckling och Jensen att agentkostnaderna går att identifiera till tre poster. Den första är 
övervakning och kontroll av agenten, den andra är bonding costs, vilket beskrivs som en kostnad 
för VD eftersom denne avstår från sina personliga intressen för att mildra intressekonflikten 
mellan ägaren och VD. Den tredje posten är residualförlusten som är en uppskattad 
kostnad/minskad vinst för ägarna kopplat till agentens ”felbeslut” 46  
 
Enligt Audretsch, Lehmann och Plummer bör kontraktet mellan agenten och ägarna vara 
utformat på ett sätt som inte bara optimerar den ekonomiska ersättningen till VD utan även 
optimerar agentens ägandeskap i företaget. Ägarna vill inte betala VD mer än nödvändigt men 
vill ändå att denne ska jobba för deras intressen. Genom att göra agenten till delägare i företaget 
kan det skapa incitament för denne att maximera företagets prestation. Tanken är att detta ska 
undvika att VD agerar mot ägarnas vilja eftersom det blir lite som att skjuta sig själv i foten för 
VD. 47 
 
Denna teori lyfter fram delar av problematiken med att använda sig av en VD som inte är en av 
de stora ägarna i företaget. Det är viktigt för studien att lyfta fram de bakomliggande problem 
som kan finnas i ett företag som anlitar en VD att sköta bolaget. Genom att lyfta dessa blir det 
lättare att förstå de syften som finns för belöningssystem som kommer att presenteras i senare 
avsnitt. 
 
3.1.2 Stewardshipteori 
 
De grundantaganden stewardshipteorin bygger på är att VD är en god, pålitlig och lojal arbetare 
som jobbar i ägarnas intresse för att maximera deras vinst och förbättra företagets prestation. 
Denna teori strider mot agentteorin som bygger på att agenten handlar i egenintresse. Rädslan för 
att förlora sitt anseende och rykte är en annan drivande orsak till att agenten jobbar för ägarnas 
intressen.48  
 
Att agenterna ska agera i egenintresse ifrågasätts i hög grad av denna teori. Agentteorin 
återkopplas ofta till de ekonomiska och finansiella delarna av kapitalism där agenterna främst 
försöker uppfylla sina egna ekonomiska intressen på bekostnad av ägarna. Agentteorin håller de 
ekonomiska intressena för VD som det starkaste incitamentet för dennes agerande och 
beslutande. Stewardshipteorin framhåller att det finns andra incitament än ekonomiska som 
driver VD. Behovet för få erkännande för sitt arbete, känslan av att ha utfört ett bra arbete, 
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respekten för styrelsen och ägarna och god arbetsmoral är några incitament som styr VDs 
beslut.49 
 
Precis som i agentteorin utgår man ifrån att VD sitter i en sådan position i företaget som innebär 
att denne besitter specifika kunskaper och erfarenheter som denne använder i sitt beslutsfattande. 
Den stora skillnaden gentemot agentteorin är att denna information används av VD för att fatta 
beslut som är för företagets bästa och samtidigt innebär att ägarnas avkastning maximeras.50 
 
Att det således skulle ligga en intressekonflikt mellan VD och ägarna ifrågasätts av denna teori. 
De nämnda motiven VD drivs av går emot agentteorins antagande om att VD agerar i 
egenintresse. Enligt denna teori så går det inte att förklara eventuella intressekonflikter på grund 
av avskiljandet mellan ägande och kontroll.51 
 
Inom stewardshipteorin bör övervakning och kontroll av verksamheten överlåtas mer från ägarna 
till VD och ledning. Tillsammans med de specifika kunskaper och erfarenheter VD har kan 
denne således fatta mer komplicerade beslut för att uppnå en bättre prestation av företaget, vilket 
i regel leder till en ökad avkastning för aktieägarna. Det gäller således att företagets struktur är 
utformat på ett sätt som tillåter VD att fatta dessa beslut.52  
 
Agentteorin och stewardshipteorin visar att förhållandet mellan VD och ägare är av komplex 
natur. Dessa teorier menar att VD drivs av olika incitament. Genom att redogöra för 
stewardshipteorin hoppas vi kunna lyfta fram problematiken ytterligare med att använda sig av 
en extern VD, samt att visa att bonus inte är den enda lösningen. Båda teorierna belyser 
problemen med att ha en VD som styr företaget åt ägarna men ur olika perspektiv. Agentteorin 
belyser mer intressekonflikterna mellan VD och att egenintresset av VD hindrar aktieägarnas 
intressen med företaget, medan stewardshipteorin trycker mer på att VD kan med hjälp av ökad 
handlingsfrihet förbättra företagets prestation och öka aktieägarnas avkastning. 
 

3.2 Syfte med belöningar  
 
Vi har nu gått igenom bakgrunden till de problem som ofta används för att motivera användandet 
av bonus. Då vi nu har fått en förståelse för varför bonus existerar som fenomen är det också 
motiverat att belysa vilka som är de specifika målen, det ägarna vill uppnå med att använda 
bonus.   
 
Målet med belöningar kan variera beroende på vilka mål som finns i företaget och vem eller 
vilka individer som är tänkta som mottagare. Enligt Wilson är syftet med belöningssystem att ge 
en systematisk metod för att leverera positiva konsekvenser. Med detta menar han att de strävar 
                                                   

49 Melinda M. Muth & Lex Donaldson. ”Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach.” 
Corporate Governance: An International Review, 6, 1 (1998), 5-6. 
50 Gavin J. Nicholson & Geoffrey C. Kiel. “Can Directors Impact Performance? A case-based test of three theories 
of corporate governance.” 588. 
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efter ett specifikt resultat, det finns en länk mellan företagets framgång och det som belönas. När 
belöningar tappar sitt samband med prestationen, övergår de också från att vara en belöning till 
att bli en förväntad del av ersättningen.53 Det finns skillnader i användning och utformning av 
belöningssystemen beroende på om mottagaren är en VD eller en anställd, men det finns dock tre 
syften som är desamma oavsett vem som står som mottagare.  
 
De tre gemensamma syftena med bonussystem är: Att styra verksamheten mot ett visst mål, att 
motivera personal att ändra sitt beteende samt att använda belöningar för att rekrytera och 
behålla önskvärd kompetens.54    
 
Det första syftet handlar helt enkelt om att skapa förutsättningar för måluppfyllelse. Genom att 
använda ett belöningssystem som bygger på de mål ägarna har, skapas möjligheterna för ett 
effektivt arbete. Ägarna kommunicerar via belöningar med VD för att denne ska arbeta i ägarnas 
intresse och sträva mot att uppfylla de ställda målen.55 
 
Det andra syftet handlar om motivation. Vi kommer inte att ha en större utläggning om vad 
motivation är och hur det kan studeras, eftersom det inte ligger i vårt syfte att utreda hur VD blir 
motiverad av bonus. Därför kommer vi endast att ge en kortare förklaring till hur bonus och 
motivation är relaterade till varandra. Många forskare är ense om att motivation är något 
komplext, de teorier som finns på området är varierade. De kan dock enas om att graden av 
motivation kan bestämmas genom att studera mänskliga beteenden så som initiativkraft, 
uthållighet och arbetsprestation.56 Således kan vi se att graden av motivation ökar om belöningen 
kan påverka dessa beteenden. Mer specifikt för en VD innebär det att bra prestationer belönas för 
att ta tillvara och stödja den potential som finns57.  
 
För styrelsen (och indirekt ägarna) är det strategiskt viktigt att företaget kan rekrytera och behålla 
personal som har önskvärd kompetens. Eftersom det är en konkurrens om dessa personer är det 
viktigt att företaget erbjuder åtminstone likvärdiga förmåner som sina konkurrenter. Problemet är 
dock att detta argument används för att konstant driva ersättningar för VD till högre nivåer. Detta 
trots att studier visat att det finns annat än hög ersättning som är viktigt för VD, exempelvis 
utvecklingsmöjligheter.58  
 

3.3 Former för belöningar  
 
Med anledning av agentproblemet behöver företagen komma till rätta med moral hazard 
problemet, dvs. att VD inte påverkas av eller skyddas från konsekvenserna av sitt handlande. Det 
optimala är därför att ersättningen till VD bör variera med företagets resultat. Att därmed utsätta 
VD för samma risker som aktieägare möter, är både opraktiskt att genomföra och ineffektivt med 
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tanke på riskbenägenhet. Det har därför argumenterats för att det dels ska finnas en fast lön som 
gäller oavsett företagets resultat, dels rörlig ersättning, aktier eller optioner för att belöna bra 
resultat.59 
 

3.3.1 Kortsiktiga incitament 
 
VDs primära uppgift är maximera aktieägarnas avkastning, för detta erhåller VD bland annat en 
rörlig ersättning. Bonusprogrammen ger VD en belöning för utförd prestation under en bestämd 
tidsperiod, ofta ett år. Den rörliga ersättningen är en del av den totala kompensationen och är 
oftast bestämd av företagets prestation och VDs personliga prestation. Fördelen med rörlig 
ersättning är att den ger snabba resultat eftersom det bygger på kortsiktiga mål. Nackdelen är 
dock att det saknas ett långsiktigt perspektiv.60 Bland bolag som enbart använder kortsiktiga 
incitament är det vanligt att kopplingen mellan ersättningen och företagets prestation är svag. 
Eftersom fokus ligger på kortsiktiga prestationer blir den långsiktiga utvecklingen lidande vilket 
påverkar den långsiktiga kopplingen mellan ersättningen och företagets prestation 61.   
 
Ett annat problem med den rörliga ersättningen är att målet med densamma i många företag har 
förändrats. VD kan ha fått rörlig ersättning under flera år, och vant sig med denna fördel, att det 
kan bli problem under ett år när kraven för att få bonusutbetalningen inte nås. Det blir då mer 
eller mindre ett krav på företaget att hitta en lösning för att möjliggöra en bonusutbetalning. Då 
blir det ofta att den rörliga ersättningen ska grundas på VDs personliga mål och utveckling, krav 
och mål som sällan är konkreta, vilket gör att dess mål snedvrids. Ersättningen blir mer ett 
uttryck för lojalitet och tillmötesgående än en belöning för uppnådd prestation.62  
 
För att komma tillrätta med de problem som kan uppstå vid användande av kortsiktiga incitament 
är det vanligt att kombinera med ett mer långsiktigt incitament. Eftersom långsiktiga incitament 
är kopplade till aktieavkastningen blir kopplingen tydligare mellan ersättning och prestation63. 
 

3.3.2 Långsiktiga incitament 
 
Den vanligaste formen av långsiktiga incitament är olika typer av optionsprogram. 
Optionsprogram är vanligt förekommande för att knyta VDs intresse närmare mot aktieägarna 
och därmed bekämpa agentproblemet. Optionsprogram i allmänhet innebär en möjlighet att 
teckna aktier i företaget. Optionen gäller under en viss tid och aktierna köps till ett i förväg 
bestämt pris. Ofta måste en premie betalas för att kunna förvärva en option, men så är inte alltid 
fallet.64 Ofta är kravet att mottagaren måste vara anställd i företaget för att kunna utnyttja 
optionerna, därmed skapas incitament att stanna kvar i företaget. Det är dessutom ett billigt sätt 

                                                   

59 Arantxa Jarque, “CEO Compensation: Trends, Market Changes, and Regulation.” Economic Quarterly, 94, 3, 
(2008), 268. 
60 Michael Armstrong. Employee Reward. 446. 
61 Alfred Rappaport, Creating shareholder value. 113. 
62 Thomas B. Wilson. Innovative reward systems for the changing workplace. 12. 
63 Alfred Rappaport, Creating shareholder value. 113. 
64 Anders Kjellman, Henrik Silberman & Ylva Pallas. Optioner som belöning. 42, 149. 



 24 

för företag att ge medarbetare en möjlighet till att öka sin egen förmögenhet, eftersom värdet 
kommer från aktiemarknaden och inte från bolagets kassa.65 Det finns ett antal olika varianter av 
optionsprogram, vi kommer nu att beskriva de vanligaste varianterna kortfattat. 
 
Teckningsoption är ett skuldebrev med optionsrätt som ger innehavaren möjlighet att teckna nya 
aktier i bolaget vid en emission66. Teckningsoption innebär såldes att tidigare aktieägares andel 
minskar i och med att nya aktier kommer till, så kallad utspädning. 
 
Köpoptioner ger rätt att köpa aktier i framtiden till ett bestämt pris. Optionen innefattar redan 
utgivna aktier, varför det inte blir fråga om någon utspädning i detta fall.  
 
Syntetiska optioner är optioner som inte baseras på riktiga aktier utan på ett syntetiskt värde, det 
värde som är skillnaden mellan marknadspriset på aktien vid lösen och det avtalade priset i 
optionen. Optionsinnehavaren får därmed ut kontanter istället för aktier vid lösentillfället. 
Syntetiska optioner innebär heller ingen förändring i aktiekapitalet.67 
 
Personaloptioner innebär att mottagaren gratis erhåller någon av de ovan beskrivna optionerna. 
Detta är en typ av löneförmån och syftar till att knyta mottagaren till bolaget.68 
 
Alternativ till optionsprogram kan vara att tilldela aktier istället69. Vanliga former är 
aktietilldelning och matchningsaktier. Aktietilldelning innebär att aktier istället för optioner 
tilldelas vd, medan matchning innebär att vd får aktier i förhållande till dennes innehav i bolaget. 
Båda modellerna ställer krav på att aktierna måste ägas en viss period innan de kan säljas. 
 
I och med IT-boomen under 90-talet blev det allt vanligare med aktierelaterade program bland 
företagen. Det fanns en övertygelse om att det bästa sättet att få VD att arbeta i ägarnas intresse 
och därmed möjliggöra en hög avkastning var att använda optioner. Problemet är att lösenpriset 
ofta är satt till tilldelningsdagens kurs, vilket gör att VD belönas för en kursuppgång även om 
företagets avkastning är låg i förhållande till konkurrenter.70 Även olika kriser på 
aktiemarknaden har gjort att aktier och optioner tappat i förtroende.71 Det har även diskuterats 
kring lämpligheten att använda aktiekursen för att utvärdera prestation, då aktiekursen påverkas 
av många faktorer som inte VD och ledning kan kontrollera72. 
 

3.4 Grunder för belöningar 
 
Finns det mål uppställda kommer detta att påverka vad som blir gjort och hur det blir gjort. För 
att VD ska dra åt samma håll som ägarna krävs det att belöningen baseras på de prestationer som 
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ägarna vill se. Om det är finansiella eller icke-finansiella mått som används är av mindre 
betydelse, det som är viktigt är att måtten relaterar till de prestationer som är önskvärda och att 
belöningen bygger på desamma.73 
 
För att utforma bonussystem är det viktigt att kunna mäta den prestation som ligger till grund för 
bonusen. Att välja rätt prestationsmått är därför avgörande för att kunna göra korrekta 
bedömningar.74  Påverkbarheten är en annan viktig faktor att beakta vid utformning av 
belöningssystem. Påverkbarheten innebär att de prestationer VD är ansvarig för ska denne också 
kunna påverka. Det betyder att prestationerna är möjliga att påverka samt att VD har de medel 
som behövs för att kunna göra eventuella påverkningar. Det är dock vanligt att 
belöningssystemen är svåra att påverka, speciellt när det gäller aktiekursrelaterade belöningar.75  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare forskning kring förhållandet mellan bonus och 
företagets prestation. Denna sammanfattning ska ge en tydligare bild över vad tidigare forskning 
kommit fram till samt att visa vilka variabler som använts. Efter denna sammanfattande tabell 
lyfter vi fram och diskuterar kring några av de artiklar som är viktiga som utgångspunkter och 
stöd för vår uppsats. Det är primärt denna genomgång som lägger grunden för vår undersökning 
samt ger bidrag och förklaringar till dess resultat. 
 
 
Forskare Marknad & År Variabler Resultat 
Mäkinen76 Finland 1996-2002 Aktiemarknads-

utveckling, 
aktieavkastning, ROA, 
(VD ålder, 
styrelsestorlek, 
ägarbild,) omsättning, 
bonus, fast lön, 

Signifikant samband 
mellan ersättning och 
aktiemarknads-
utveckling respektive 
aktieavkastning. Inget 
samband mellan 
ersättning och ROA.  

Duru & Iyengar77 USA 1992-1995 Lön, bonus, aktier, 
optioner, 
aktieavkastning, ROA, 
vinst/aktie, omsättnings-
förändring, 
kassaflöde/aktie  

Positivt samband mellan 
bonus och 
aktieavkastning samt 
mellan optioner och 
omsättning.  

Lilling 78 Nordamerika 1993-2003 Lön, bonus, aktier, 
optioner, 
marknadsvärde, 
omsättning, ROA 

Positivt samband mellan 
VDs ersättning och 
företagets prestation.  
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Merhebi m.fl.79 Australien 1990-1999 Ersättning (lön + bonus 
- optioner), intäkter, 
marknadsvärde, ROA, 
ROE 

Signifikant positivt 
samband mellan 
ersättning och företagets 
prestation  

Jensen & Murphy80 USA 1974-1986 Lön, bonus, optioner, 
aktieavkastning, VD 
byte, VDs andel av 
aktier, omsättning, 
resultat 

Finns en ”låg” grad av 
samband mellan 
ersättning och 
prestation.  

Firth m.fl.81 Hong Kong 1994-1995 Lön, bonus, 
aktieavkastning, 
utdelning, ROE, 
omsättningstillväxt, 
nyckeltal 

Positivt samband ROE 
och ersättning, inget 
samband med 
aktieavkastning.  

Bebchuk & Grinstein82 USA 1993-2003 Ersättning (lön, bonus, 
optioner, aktier), ROA, 
omsättning, 
aktieavkastning 

Sambandet mellan 
ersättning och storlek 
respektive prestation har 
försvagats.  

Hall & Liebman83 USA 1980-1994 Lön, bonus, optioner, 
avkastning, 
marknadsvärde, aktier 

Tydligt samband mellan 
ersättning och prestation 
om man beaktar värdet 
på tilldelade aktier och 
optioner.  

Gabaix & Landier84 USA 1992-2004 Lön, bonus, aktier, 
optioner, omsättning, 
intäkter, marknadsvärde  

6 ggr högre ersättning 
förklaras av 6 ggr högre 
marknadsvärde  

Bruce m.fl.85 Storbritannien 2001-
2003 

Bonus, lön, TSR, EPS86, 
antal anställda 

Högre 
bonusutbetalningar leder 
inte till högre 
avkastning för 
aktieägare  

Tabell 2. Sammanställning över tidigare forskning. 
 
Mäkinen argumenterar i sin artikel att det finns två kategorier av mått, aktiebaserade och 
redovisningsbaserade, som är vanligt förekommande87. Han väljer därför att undersöka vad VDs 
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ersättning har för samband med dessa båda kategorier genom OLS (regressionsanalys). Överlag 
visar resultaten att sambandet är signifikant och positivt mellan ersättning och prestation, när 
prestationen mäts med aktiemässiga mått. Däremot kunde studien inte visa på något signifikant 
samband när prestationen mättes med redovisningsbaserade mått.88  
 
Merhebi m.fl. undersökte hur VDs ersättning är relaterad till företagets prestation på den 
australiska marknaden. De använder både aktiebaserade och redovisningsbaserade variabler för 
att definiera företagets prestation. De ser ingen skillnad mellan kategorierna utan kommer fram 
till att det finns ett signifikant positivt samband mellan VDs ersättning och företagets 
prestation.89 
 
En undersökning från Hong Kong ställde upp två hypoteser angående sambandet mellan VDs 
ersättning och företagets prestation. Hypoteserna var dels att det fanns ett samband mellan 
ersättning och aktiebaserad prestation, dels mellan ersättning och redovisningsbaserad 
prestation.90 Efter regressionsanalyser kommer de fram till att det inte finns någon relation 
mellan ersättningen och aktieavkastningen. Däremot fann de ett positivt samband mellan 
ersättning och den redovisningsbaserade prestationen.91 
 
Genom att lyfta fram studierna ovan vill vi visa att olika forskare har fått olika resultat även om 
de använt liknande variabler och liknande tillvägagångssätt. Övergripande är dock att dessa tre 
samt de flesta av de andra studierna i tabellen antyder att de flesta forskare anser att det finns 
någon form av samband mellan ersättning och prestation. Därför anser vi att det är motiverat att 
vi undersöker hur detta samband förhåller sig på den svenska marknaden. Detta genom att 
undersöka om vi kan se någon skillnad i sambanden beroende på om vi använder aktiebaserade 
eller redovisningsbaserade prestationsvariabler. 
 
Bebchuk och Grinstein undersökte relationen mellan ersättning till VD och företagets prestation 
under åren 1993-2003. Genom att analysera hur mycket ersättningen ökade i förhållande till hur 
mycket företagets prestation ökade kom de fram till att den totala ersättningen ökar i en snabbare 
takt än vad presterade resultaten gör. Enligt deras resultat skulle ersättningen år 2003 endast varit 
hälften så stor om det hade varit samma samband mellan ersättning och prestation 2003 
som1993. De säger således att sambandet mellan VDs ersättning och företagets prestation har 
försvagats.92  
 
Bebchuk och Grinsteins resultat sticker ut i jämförelse med andra forskares resultat. Enligt 
Jarque, som har gjort en genomgång av forskningsläget inom området bonus och prestation, är 
majoriteten av forskarna överens om att ersättningarna har ökat markant sedan 1980-talet. Men 
de anser också att ersättningen under samma period, har blivit betydligt mer kopplad till 

                                                                                                                                                                    

87 Mikko Mäkinen. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 14. 
88 Ibid. 28-29. 
89 Rachel Merhebi, Kerry Pattenden, Peter L. Swan & Xianming Zhou. “Australian Chief Executive Officer 
Remuneration: Pay and Performance.” 481, 485, 495. 
90 M. Firth, M. Tam & M. Tang. “The Determinants of Top Management Pay.” 621. 
91 Ibid. 631-632. 
92 Lucian Bebchuk & Yaniv Grinstein. “The Growth of Executive Pay.”283, 287, 302. 
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företagets prestation.93 Apropå denna motsättning blir det intressant för oss att undersöka om 
sambandet mellan VDs ersättning och företagets prestation blivit tydligare under de senaste åren.    
 
Duru och Iyengar har funnit ett positivt samband mellan förändringen i ersättning och 
förändringen i företagets prestation i elbolag. De specifika resultaten var att förändring i bonus 
kunde relateras till förändring i aktieavkastningen, samt att förändring i aktieoptioner är relaterad 
till förändring i omsättningstillväxten.94 Även om de såg ett samband kom de fram till att de 
använda prestationsmåtten bara till en måttlig del kan förutse VDs kompensation95. 
 
Jensen och Murphy var tidigt ute med att undersöka sambandet mellan kompensation och 
prestation. De undersökte sensitiviteten, alltså hur mycket VDs förmögenhet förändras utifrån 
hur mycket aktieägarnas förmögenhet förändras. Genom att ta hänsyn till faktorer som ersättning 
och aktieägande, kom de fram till att VD blir $ 3,25 rikare för varje $ 1000 som aktieägarna blir 
rikare.96 Även om författarna kommit fram till ett konkret resultat anser de att sensitiviteten är 
låg. De tror vidare att det finns faktorer inom företagen, som inte är synliga för utomstående, 
som påverkar sambandet mellan prestation och ersättning.97 När det gäller Jensen och Murphys 
resultat är det sammansättningen som är intressant för oss. Största delen, 2,65, av dessa 3,25 
förklaras av att VD innehar aktier och aktieoptioner98. Hall och Liebman har gjort en liknande 
undersökning men kommit fram till att värdet på aktier och optioner har en än större inverkan på 
att förklara sambandet mellan prestation och ersättning. Enligt deras resultat förklarar värdet på 
optionerna hela 98 % av det samband som finns.99 Därför är det intressant för oss att undersöka 
om det finns ett tydligare samband mellan företagets prestation och VDs bonus i företag som 
använder sig av optioner och andra långsiktiga incitament. 
 

3.4.1 Val av prestationsvariabler 
 
Det finns många variabler som är möjliga att använda i en undersökning som siktar på att 
förklara variationer i VDs ersättning100. Ellig visar i sin artikel en uppsjö av mått, drygt 100 
stycken, som används av bolag när de utformar belöningssystem till VD. Eftersom måtten 
bygger på uppgifter från de finansiella rapporterna finns det risk för kreativ bokföring, därför är 
det viktigt att veta vilka vad måtten bygger på för att kunna ta ställning till eventuella risker.101 
Duru och Iyengar presenterar i sin artikel tidigare forskares resultat kring hur relationen ser ut 
mellan kompensation och prestation. Det står klart att det inte finns någon enighet hur sambandet 
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103. 
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ser ut, utan att resultatet varierar beroende på vilka variabler som undersöks.102 Eftersom det kan 
sägas finnas två typer av mått; redovisningsrelaterade (som bygger på företagets redovisning tex 
ROA) och aktierelaterade (som bygger på aktiekurs eller avkastning tex aktieavkastning), som är 
vanligt förekommande i tidigare studier väljer vi här ut mått av båda typerna för att få en bredare 
bas i vår undersökning. 
 
Enligt Lilling är det viktigaste variabeln, för att förklara VDs ersättning, den finansiella 
prestationen. Vidare visar han stöd från andra forskare för vilka mått som kan vara lämpliga att 
använda. Return on equity (ROE) och aktierelaterad avkastning (aktieavkastning, marknadsvärde 
etc) är exempel på vanliga mått.103 Eftersom aktieavkastning sägs vara ett vanligt mått och det 
ser så ut enligt tabell 2, kommer även vi att använda oss av aktieavkastning som en variabel.  
 
Enligt Lillings undersökning finns det ett positivt samband mellan VDs ersättning och företagets 
prestation, mätt som marknadsvärde, omsättning och ROA. Det fanns signifikant stöd för att en 
ökande omsättning leder till högre ersättning till VD.104 Även enligt Gabaix och Landier beror 
ökningar i VDs ersättning på att företagen blir större och de bästa indikatorerna på företags 
storlek är omsättning, marknadsvärde och EBIT105. Eftersom omsättning är vanligt 
förekommande i tidigare studier och även visat sig ha en signifikant betydelse för att förklara 
ersättning, har även vi valt att använda oss av omsättning som en av prestationsvariablerna.  
 
Även ROA och ROE är vanligt förekommande mått i tidigare studier. Vi väljer att endast 
använda ROA, eftersom ROE har kritiserats för att vara alltför allmänt och opålitligt då det tex. 
inte tar hänsyn till skulder106.  
 
Att använda sig av förändringen i prestationsmåtten och förändringen i ersättningens olika delar 
motiveras med att det ger mer jämförbara data. Genom att fokusera på förändringen kommer 
man ifrån de VD specifika egenskaper som kan ha en påverkan på ersättningens storlek, som 
exempelvis ålder, erfarenhet och anställningstid. Resonemanget är detsamma för förändringen i 
prestation. Genom att se till förändringen kommer företagsspecifika egenskaper inte att påverka 
undersökningen.107 Av denna anledning kommer även vi att studera förändringar i våra 
insamlade data.  
 
Med utgångspunkt i problem och syfte med studien där målet är att förklara hur sambandet 
mellan VDs bonus och företagets prestation ser ut, anser vi att de variabler vi valt att använda i 
studien är av stor väsentlighet för att nå målet. Vi har tagit hänsyn till vad tidigare forskare har 
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använt och då variationen är stor vid valet av variabler hoppas vi att de vanligast förekommande 
därmed ska ge oss en bra utgångspunkt i vår undersökning.  
 

3.5 Kritik mot incitament 
 
Luthans och Stajkovic diskuterar i sin artikel om det finns annat än ersättning och belöning som 
kan påverka prestationen. Med stöd av beteendevetenskapliga teorier kommer de fram till att 
ersättningar signifikant påverkar prestationen. Dock är inte ersättning den enda, och inte heller 
nödvändigtvis den bästa faktorn för att förbättra prestationen.108  
 
Read diskuterar ur ett psykologiskt perspektiv kring nyttan av att använda incitament för att få 
till stånd ett visst beteende. Hans resonemang gäller forskningsexperiment, att forskningsledare 
ger deltagare pengar för att påverka de val som görs. Eftersom det även går att se på bonus som 
ett experiment för att påverka vilka handlingar som utförs anser vi att det går att dra paralleller 
till användandet av bonus i företag.  
 
Enligt Read motiveras användande av incitament genom att det skulle ha en effekt på (några/alla) 
tre faktorer; kognitiv ansträngning – hur mycket tänkande som läggs på uppgiften, 
motivationsfokus – incitamenten förändrar mottagarens mål samt emotionella utlösare – 
incitament är en förutsättning för att mottagaren ska kunna förutse sitt handlande.109 Utifrån 
dessa faktorer argumenterar sedan Read, med stöd av annan forskning, om varför ekonomiska 
incitament inte är den bästa lösningen.  
 
Om målet är att få mottagaren att göra mer genomtänkta handlingar, vad är det då som säger att 
betalning är en bättre metod än t.ex. mer tid eller att VD blir ansvarig för sina handlingar. Ett 
annat argument mot ekonomiska incitament är att individen redan har en intern motivation att 
göra sitt bästa. Att då betala ersätter denna motivation med en extern motivation, som inte alltid 
är lika stark, men det kan ändra fokus. Det ska dock kommas ihåg att pengar inte är det enda som 
påverkar motivation, det kan vara exempelvis självaktning och tillfredsställande av personliga 
drivkrafter.110  Reads slutsatser är att ekonomiska incitament varken är nödvändiga eller 
tillräckliga för att nå målen. Det gäller att hela tiden ställa incitamentens kostnad mot nyttan.111   
 
En annan forskare för ett liknade resonemang som Read. Schnedler diskuterar ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv frågan om bonus verkligen leder till ökad ansträngning och 
framgång. Hans slutsats är att bonus kan minska VDs ansträngning och därmed möjligheten till 
framgång. Under antagandet att fritid är något eftertraktat kommer avvägningen mellan 
incitamentseffekten och inkomsteffekten att avgöra om bonusen får någon effekt på 
ansträngningen. Det betyder att om en ytterligare ansträngning har liten effekt på sannolikheten 
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för framgång, jämfört med sannolikheten för framgång som inte kräver ytterligare ansträngning, 
kommer bonusen inte att ge något incitament till VD att göra ytterligare ansträngning.112  
 
Således bör ägarna vid användande av bonus ha försäkrat sig om att VD verkligen kan påverka 
sannolikheten för framgång. Påverkar inte VD sina resultat finns risken att bonusen belönar tur, 
och det får effekten att bonusen faktiskt minskar VD sansträningar och därmed sannolikheten för 
framgång.113 
 
Oxelheim, Wihlborg och Zhang undersökte hur ersättning och prestation i svenska börsbolag 
påverkas av makroekonomiska faktorer under åren 2001-2006. De kom genom regressionsanalys 
fram till att de makroekonomiska faktorerna räntesats, växelkurs och inflation till stor del 
påverkar företagets prestation mätt som omsättning och marknadsvärde/bokfört värde. Då bonus 
är kopplad till företagets prestation blir slutsatsen att de makroekonomiska faktorerna, som VD 
inte kan påverka, kan sägas förklara upp till 59 % av ökningen i ersättningen under den 
undersökta perioden.114 Därmed blir det aktuellt att fråga sig om bonus verkligen belönar en 
specifik prestation eller om det till stor del beror på utomstående faktorer som inte går att 
påverka och slumpen.   
 
Anledningen till att vi presenterar lite av den kritik som finns mot incitament är för att visa på att 
ämnet är omdiskuterat. Denna genomgång ger också en ytterligare dimension till vårt syfte. 
Visar det sig att bonus har ett svagt samband med företagets prestation har vi här en del uppslag 
till varför det förhåller sig så. Då vi dessutom har för avsikt att spegla bonus som fenomen på ett 
neutralt sätt blir det även motiverat att lyfta fram den kritik som finns, eller i alla fall visa att det 
finns motsättningar. 
 

3.6 Från teori till empiri 
 
Modell 2 som presenteras nedan beskriver de stora områdena som legat till grund för 
utformningen av studien. Övergripande handlar uppsatsen om sambandet mellan VDs ersättning 
och företagets prestation. Den teoretiska referensramen som presenterats ovan, och då speciellt 
de tidigare studierna i avsnitt 3.4, har gett oss vägledning för hur vi ska kunna besvara problemet 
och syftet. Utifrån detta teoretiska stöd har vi kunnat ta fram ett antal variabler som ska leda oss 
ut i verkligheten i jakten på svar. Med detta som underlag har vi kunnat ställa upp fem hypoteser 
kring sambandet mellan ersättning och företagets prestation som vi presenterar nedan.  
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Modell 2. Från teori till empiri. Egen modell. 
 
Resultat från ett antal tidigare studier har visat att det finns en skillnad i hur väl samband 
framkommer beroende på om man mäter prestationen med utgångspunkt i aktiebaserade mått 
eller i redovisningsbaserade mått.115 Däremot finns ingen konsensus om vilken av dessa 
kategorier som är att föredra för att bäst spegla företagets prestation, eftersom studiernas resultat 
varierar. Därför ställer vi upp två hypoteser för att testa båda måtten: 
 
Hypotes #1: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets prestation mätt 
med aktiebaserade mått 
 
Hypotes #2: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets prestation mätt 
med redovisningsbaserade mått 
 
Det har lagts fram många studier som pekar på att sambandet mellan VDs ersättning och 
företagets prestation har blivit tydligare under senare år116. Även i denna fråga finns det forskare 
som hävdar det motsatta; att sambandet på senare år har försvagats.117 Med anledning av denna 
motsättning har vi valt att undersöka detta på den svenska marknaden, därav denna hypotes: 
 
Hypotes #3 Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation har blivit 
tydligare/starkare under de senaste fem åren 
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Belöningssystem 
- Kortsiktiga incitament 
• rörlig ersättning 

- Långsiktiga incitament 
• optionsprogram 

Prestation 
- Redovisningsbaserade mått 
 
- Aktiebaserade mått 

Variabler  
- ROA 
- Rörlig ersättning 
- Optionsprogram 
- Omsättning 
- Aktieavkastning 
- Total ersättning  
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Jensen och Murphy samt Hall och Liebman var tidigt ute med att undersöka samband mellan 
kompensation och prestation, genom att beräkna hur stor betydelse optionsprogram har för 
sambandet. De kom fram till att 80 % respektive 98 % av sambandet kunde relateras till 
innehavet av olika optionsinstrument.118 Eftersom optioner kan vara av stor betydelse väljer även 
vi att undersöka detta genom vår studie: 
 
Hypotes #4: Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation blir 
tydligare/starkare i företag med långsiktiga incitament  
 
Fast lön är en vanligt förekommande variabel i de tidigare studierna119. Även om denna variabel 
ligger utanför det vi avser att undersöka, bonus, kan den vara intressant att behandla i ett 
jämförande perspektiv. Därför väljer vi att jämföra rörlig ersättning med total ersättning, vilket 
då ger denna hypotes: 
 
Hypotes #5: Det finns ett samband mellan total ersättning till VD och företagets prestation 
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4. Praktisk metod 
 
Här presenteras uppsatsens praktiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Vi redogör för 
undersökningens metod och tillvägagångssätt samt beskriver de problem som uppkommit under 
undersökningen. Vi presenterar populationen och viktiga statistiska begrepp innan vi avslutar 
med en diskussion om studiens sanningskriterier. 
 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 
 
Eftersom vi har en positivistisk kunskapssyn kommer det att påverka den metodologiska 
utgångspunkten. Vi använder oss av kvantitativ metod eftersom den ligger i linje med de 
positivistiska idealen. Genom att återkoppla den kvantitativa metodens kännetecken till vårt 
problem och syfte vill vi tydligt visa varför denna metod är självklar i vår undersökning.  
 
Kvantitativ metod har länge förknippats med naturvetenskapen, men förekommer idag även 
inom ekonomin. En kvantitativ metod innebär att kvantifiera undersökningsmaterialet, för att 
göra det möjligt att finna olika mönster och samband mellan olika variabler.120 Att en kvantitativ 
metod är bästa utgångspunkten för vår uppsats blir tydligt då vi relaterar denna beskrivning till 
vår problemformulering: Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de 
stora svenska börsbolagen? 
 
Vidare kan kvantitativa resultat uttryckas i siffror och behandlas med statistiska modeller.121 
Även denna beskrivning passar, tillsammans med det som tidigare presenterats, vår uppsats när 
vi ser till vårt syfte: Syftet med studien är att förklara hur sambandet ser ut mellan VD bonus och 
företagets prestation.  Detta kommer att undersökas på Stockholmsbörsens Large Cap lista, 
genom att analysera hur förändringar i prestation påverkar bonusen. Genom att använda en 
statistisk modell, kommer ett antal hypoteser kring detta samband att testas.  
 

4.2 Population 
 
Då vår strävan var att uttala oss om stora svenska börsbolag kom vi fram till att den lämpligaste 
populationen är bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Vi valde att göra en 
totalundersökning, att undersöka samtliga bolag i populationen122. Detta eftersom den svenska 
Large Cap-listan består av endast 57 bolag fördelade på nio branschkategorier123.  
 
Då vi stötte på problem att få ut relevanta och jämförbara siffror för variabeln ROA var vi 
tvungna att välja bort finans- och investmentbolag, eftersom de har största delen av sina intäkter 
under finansiella intäkter i resultaträkningen. Detta blir ett problem eftersom övriga bolags mått 
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bygger på rörelseresultatet före finansiella intäkter. Vi tog således bort alla finans- och 
investmentbolag från listan, totalt elva bolag. De 43 bolag som ingår i undersökningen 
presenteras i tabellen nedan och de bortfall som inte berodde på finans- eller investmentbolag 
redogörs för i nästa avsnitt. 
 
ABB  Alfa Laval  Assa Abloy  
AstraZeneca  Atlas Copco  Axfood  
Boliden  Castellum  Electrolux  
Elekta  Ericsson  Fabege  
Getinge  HM  Hexagon  
Holmen  Hufvudstaden  Husqvarna  
JM  Lindab International  Lundin Petroleum  
Meda  Millicom International  MTG  
Ncc  PA Resources  Saab  
Sandvik  SCA  Scania  
Securitas  Seco Tools  Skanska  
SKF  SSAB  Stora Enso  
Swedish Match  Tele2  TeliaSonera  
TietoEnator  Trelleborg  West Siberian  
Volvo   
Tabell 3. Populationen. 
 

4.3 Access och bortfall 
 
Då vår population bestod av stora bolag noterade på en börslista finns det dels lagfästa krav, dels 
vissa noteringskrav på vilken information som bolagen måste redovisa i sina rapporter. Dessa 
rapporter är offentliga, därför var det överlag inget problem att få access till de data vi behöver 
för att genomföra undersökningen. Tydligheten och omfånget av de data som presenteras har, 
speciellt för bonus och ersättning, blivit betydligt tydligare på senare år. Detta gällde överlag från 
åren 2004/2005 då bolagen byter till IAS/IFRS redovisningsstandarder samt börjar tillämpa 
”koden” svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Om vi bortser från de problem som finans- och investmentbolag gav upphov till, vilket redan 
redogjorts för i urvalet, blev bortfallet i vårt stickprov relativt begränsat. Det handlar om totalt 
bortfall i tre bolag: Autoliv, Lundin Mining och Oriflame. Dessa bolag faller bort eftersom de är 
baserade i USA, Kanada respektive Luxemburg. Oriflame särredovisar dessutom inte 
ersättningens beståndsdelar.  
 
Dessutom har vi ett partiellt bortfall på två bolag: Lindab International eftersom bolaget 
börsintroducerades 2006. På grund av detta kommer aktieavkastning för åren 2003 – 2005 att 
behandlas som bortfall. Husqvarna börsintroducerades vid utdelning från Electrolux 2005 och 
det blir därför partiellt bortfall för 2005 och bakåt för alla variabler.  
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4.4  Databearbetning 
 
Datainsamlingen har skett från årsredovisningar för åren 2003-2008. 2003 har främst tagits med 
för att ge ingångsvärden som möjliggör för oss att även beräkna de förändringar som skett under 
2004. Således har vi en undersökningsperiod på fem år, 2004-2008. Vi har valt att använda fem 
år eftersom vi är intresserade av att se hur sambandet förändras över tiden. De data som vi har 
samlat in från bolagens respektive årsredovisningar har vi sammanställt i Excel124. Detta för att i 
Excel kunna lägga in en formelfunktion som räknar ut de förändringar som förekommer mellan 
åren i de valda variablerna. Det är den procentuella förändringen från år till år som vi använder 
oss av. Därefter har förändringarna lagts till i SPSS för att vi ska kunna göra statistiska 
prövningar och finna samband mellan förändringarna i de respektive variablerna.  
 
Vår ursprungliga tanke med att undersöka sambandet mellan bonus och prestation var att se hur 
värdet på optionerna påverkar sambandet. Vi stötte dock på problem med redovisningen av 
bolagens långsiktiga incitamentsprogram. Vissa bolag redovisar optionernas värde, vissa 
redovisar utbetalningen på utlösta optioner, vissa redovisar optionerna som klumpsumma för 
hela ledningen och vissa redovisar både värde och kostnad för utlösta optioner. Eftersom det var 
sådana skillnader mellan bolagens redovisningar var det inte möjligt att få fram jämförbara 
siffror från alla bolag. Därför var vi tvungna att göra ett förenklat antagande om optionernas roll 
i sambandet mellan bonus och prestation. Vi undersöker hur sambandet skiljer sig åt mellan 
bolag med respektive utan långsiktiga incitament. Det blir alltså fråga om att behandla 
optionsprogram som en dummyvariabel eftersom det är enda alternativet för att kunna jämföra 
mellan bolagen.  
 

4.4.1 Definition av variabler 
 
I vår undersökning har vi använt oss av sex olika variabler, vilka vi nu presenterar närmare. 
 
• ROA:  rörelseresultat före finansiella poster (net income) / totala tillgångar (total asset). 

Rörelseresultatet presenteras i resultaträkningen före de finansiella posterna. Totala 
tillgångar är den summa som i balansräkningen motsvarar både anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar.  

 
• Omsättning: den post som anges högst upp i resultaträkningen, posten kan även kallas 

intäkter, nettoomsättning och försäljning. 
 
• Aktieavkastning = ((pt*at) + (ut*at)) / (pt-1*at)], där pt är aktiens slutkurs i perioden t, pt-1 

är aktiens slutkurs i föregående period, a är antal aktier och ut är utdelningen för perioden 
t 125. 

 

                                                   

124 Se bilaga 1 för datainsamlingsmallen 
125 Mikko Mäkinen. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 
14. 
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Sex av bolagen i vår undersökning hade annan redovisningsvaluta än SEK. Millicom, West 
Siberian, AstraZeneca och ABB använder USD medan TietoEnator och StoraEnso har Euro. För 
att kunna jämföra dessa bolags siffror med de andra bolagen har vi räknat om respektive år till 
den genomsnittskurs som gällde under det året enligt Riksbanken126. Slutkursen på aktien är 
alltid SEK, medan utdelningen redovisas i annan valuta, därav denna omräkning. De 
valutakurser som vi använt presenteras i tabell 4 nedan. 
 
 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
SEK/USD 6,5808 6,7607 7,3766 7,4775 7,3496 8,0894 
SEK/EUR 9,6055 9,2481 9,2549 9,2849 9,1268 9,1250 
Tabell 4. Genomsnittliga valutakurser. 
 
 
Slutkursen på aktien är stängningskursen för sista handelsdagen på året. Finns inte slutkursen 
angiven i årsredovisningen har den hämtats från Nasdaqomxs hemsida under rubriken historiska 
kurser127. Har bolagen två aktieslag, men bara den ena är listad på börsen antar vi samma kurs 
för båda slagen vid uträkning av aktieavkastningen. Finns båda aktieslagen listade har vi använt 
respektive akties slutkurs. Det antal aktier beräkningen bygger på är antalet aktier den 31 
december respektive år, den uppgiften finns presenterad i årsredovisningen.  
 
• Optionsprogram: Dummyvariabel som indikerar om bolaget använder sig av något 

långsiktigt incitament till VD, i form av aktier eller optioner. 
 
• Rörlig ersättning: de summor som presenteras i årsredovisningen och är relaterade till 

prestation på årsbasis. Kan kallas rörlig ersättning, kortsiktiga incitament och liknande. 
Det är denna ersättning som brukar kallas bonus i media och innefattar inte aktier eller 
optioner. 

 
• Total ersättning: summan av rörlig ersättning, fast lön och förmåner. Denna summa 

motsvarar den summa som redovisas i bolagens årsredovisningar. I förekommande fall 
har dock pensionen räknats bort från summan, eftersom pension inte ingår i denna 
undersökning. 

 
Anledningen till att förmåner ingår är att vissa bolag inte särredovisar värdet på förmånerna utan 
att det ingår i den fasta ersättningen. Förmåner innebär i de flesta fallen bil-, bostads- och/eller 
bensinförmån. Vanligtvis rör det sig om några hundratusen kronor, vilket i sammanhanget kan 
ses som försumbart. Detta har inte inneburit någon större påverkan på vår undersökning. 

 
 
 
 

                                                   

126 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16749 23 april 
127 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ april och maj 
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4.4.2 Analys av data 
 
Regressionsanalys är en modell för att visa hur en beroende variabel, y, påverkas av olika 
faktorer xi. Finns det flera faktorer xi; x1, x2, x3 osv. handlar det om en multipel regressionsanalys, 
modellen behandlar således hur en beroende variabel y påverkas av flera olika variabler xi.

128  
 
Då vårt syfte är att förklara hur ett samband ser ut mellan våra variabler kan vi testa detta på 
olika sätt. En möjlighet är att studera och jämföra trenden i siffrornas utveckling mellan de olika 
variablerna, detta ger dock inga statistiskt säkerställda resultat. Därför valde vi att använda oss av 
regressionsanalys. Fördelen med denna analys är att den, vid behov, kan ta hänsyn till många 
olika variabler. Eftersom vi har upp till fyra variabler att testa mot ersättningen var denna metod 
användbar för oss. 
 
Vi analyserar våra data genom att ställa ersättning, som beroende variabel, i förhållande till 
prestationsvariablerna omsättning, ROA och aktieavkastning som då är oberoende variabler. Vi 
har gjort körningar utifrån de hypoteser vi ställt upp. Hypotes 1 innebar en enkel regression 
mellan den rörliga ersättningen och aktieavkastningen. Hypotes 2 innebar en multipel regression 
då den rörliga ersättningen ställdes mot ROA och omsättning. Hypotes 3 innebar multipel 
regression där den rörliga ersättningen ställdes mot alla tre prestationsvariabler. Hypotes 4 
innebar samma sak som hypotes 3 förutom att den kompletterades med dummyvariabeln för 
optioner. Slutligen innebar hypotes 5 en likadan körning som hypotes 4, men med skillnaden att 
variabeln rörlig ersättning byttes ut mot variabeln total ersättning. Resultaten av dessa körningar 
presenteras i det empiriska kapitlet.  
 
Analysen av materialet sker utifrån de statistiska måtten korrelation, beta, förklaringsgrad, 
signifikans och tolerance. Måtten förklaras och definieras i det kommande avsnittet. Att vi gör 
signifikansanalys trots att vi har gjort en totalundersökning, beror på det faktum att det finns fler 
börsnoterade bolag än Large Cap-listan.  
 

4.5 Statistiska begrepp 
 
I detta avsnitt presenterar vi definitioner av ett antal statistiska begrepp som förekommer i de 
kommande kapitlen.  
 
Korrelation visar hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler. Korrelationen kan ha 
ett värde mellan -1 till +1, där sambandet är tydligare ju närmare talet 1 korrelationen är. Om 
korrelationen är 0 finns inget samband mellan variablerna. Plustecken visar på positivt samband 
medan minustecken visar på negativt samband.129  
 

                                                   

128 Göran Andersson, Ulf Jorner & Anders Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Lund: Studentlitteratur, 2007, 
83-84. 
129 Ibid. 45-46. 
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Determinationskoefficienten R2 visar på förklaringsgraden, hur väl variationen i den beroende 
variabeln y förklaras av regressionsmodellen.130 Det kan i vårt fall betyda hur väl variationer i 
rörlig och fast ersättning förklaras av prestationsvariablerna. Värden över 0,3 är måttliga, medan 
värden över 0,5 är starka131. 
 
Signifikansnivån anger risken i undersökningen, ju lägre signifikansnivå desto lägre risk att 
undersökningens värden avviker från sanna värden.132 En signifikansnivå på 0,05 betyder således 
att resultaten är korrekta i 95 % av fallen.  
 
Beta indikerar vilken av de oberoende variablerna som har den största effekten på den beroende 
variabeln. Värdet varierar mellan 0 till 1, där 1 är den starkaste effekten.133 
 
Dummyvariabel kan användas för att kvantifiera kvalitativa variabler, exempelvis ja/nej svar. 
Dummyvariabel används med avsikten att förbättra och förtydliga regressionssamband.134 I vår 
undersökning blir förekomsten av långsiktiga incitamentsprogram behandlade som 
dummyvariabler. 
 
Multikollinearitet är en risk som uppkommer vid multipel regressionsanalys. Det innebär att det 
finns en risk att de förklarande variablerna (de oberoende) är korrelerade med varandra, vilket får 
som konsekvens att förklaringsgraden ökar135. Det innebär i vårt fall att prestationsvariablerna 
kan förklara samma variation i ersättning och därmed ”felaktigt” höja förklaringsgraden. För att 
kontrollera detta använder vi oss av tolerancevärdet. Detta värde anger hur mycket av 
spridningen i variabeln som inte förklaras av andra variabler. Desto högre värde, desto mindre 
risk för multikollinearitet. Ett riktmärke kan sägas vara över 0.6.136  
 

4.6 Sanningskriterier 
 
Detta avsnitt ämnar lyfta fram trovärdigheten i studien. Eftersom studien är av en kvantitativ 
karaktär blir siffermaterialets trovärdighet av stor betydelse. Vi redogör därför för ett antal 
kriterier samt hur väl studien uppfyller dessa. Med detta vill vi visa vår uppfattning av studiens 
trovärdighet samt belysa de delar som kan vara relevanta för läsaren att göra sin egen bedömning 
av studien. 
 
 
 

                                                   

130 Göran Andersson, Ulf Jorner & Anders Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Lund: Studentlitteratur, 2007, 
89-90. 
131 Daniel Muijs. Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage Publications, 2004, 166. 
132 Annika Eliasson. Kvantitativ metod från början. 107, 112-113. 
133 Daniel Muijs. Doing quantitative research in education with SPSS. 167-168. 
134 Göran Andersson, Ulf Jorner & Anders Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. 107. 
135 Ibid. 110. 
136 Daniel Muijs. Doing quantitative research in education with SPSS. 181. 
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4.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten visar hur tillförlitlig och användbar mätinstrumentet är137. För att reliabiliteten ska 
anses vara god ska andra forskare kunna komma fram till samma resultat om de använder sig av 
samma metod och angreppssätt138.  
 
Då denna studie utgår från siffror ur årsredovisningar blir det lätt för andra forskare att återskapa 
samma värden. Givet att det är våra 43 bolag och tidsperioden 2003-2008 som undersöks. Även 
om årsredovisningarna som använts för datainsamlingen är granskade och godkända av 
auktoriserade revisorer finns det fortfarande en möjlighet att denna information kan innehålla fel 
som påverkar variablerna som används. Trovärdigheten i statistikprogrammet SPSS, som 
används i denna studie, är något som bör anses som vara hög och det är således överföringen av 
informationen från årsredovisningarna till SPSS som kan medföra fel. Då vi hämtat data från 
årsredovisningen, som sedan sammanställts och beräknats i Excel, kan detta ha medfört en risk 
för skrivfel. Då vi är medvetna om riskerna för fel, samt att vi kontrollerat detta, anser vi att vår 
undersökning har en hög reliabilitet. 
 

4.6.2 Validitet 
 
Validitet belyser hur väl studien undersöker det som ämnas undersökas och hur väl det 
instrument som används klarar av att göra den undersökningen. Det är viktigt att mätinstrumentet 
mäter det som avses mätas annars spelar det ingen roll hur pass bra själva undersökningen är 
gjord.139 De mätinstrument som denna studie använder sig av är statistiska. Den 
regressionsanalys som görs är för att utröna samband mellan variablerna. Regressionsanalysen 
som metod är väl lämpad för att undersöka samband så vi ser ingen anledning att ifrågasätta 
metodens lämplighet.  
 
Det som kan ifrågasättas är däremot valet av variabler. De variabler vi använder för att pröva de 
hypoteser vi genererat är noggrant utvalda, med stöd i teoretiska referensramen, och relevanta för 
att kunna svara på problem och syfte. Dessvärre kunde inte siffrorna för optioner användas 
eftersom det finns stora skillnader i årsredovisningarna hur optionsprogrammen redovisas. Detta 
medför att vi använder oss av en dummyvariabel, optioner, vilket inte är det optimala men som 
ändå beaktar de långsiktiga incitamenten. Då vi är medvetna om denna brist tycker vi ändå att 
validiteten kan anses vara hög. 
 

4.6.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet beskriver hur väl studiens resultat kan generaliseras till andra urval och 
situationer utöver den egna studien.140 Populationen i studien består av svenska företag på Large 

                                                   

137 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003, 70. 
138 Lars Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber ekonomi, 1999, 40. 
139 Ibid. 40. 
140 Alan Bryman & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi, 2005, 100. 
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Cap-listan, exklusive finans- och investmentbolag, vilket gör att generaliserbarheten begränsas 
till populationen. Antalet bolag i studien blev 43 av Large Cap-listans totalt 57 bolag. Vilket 
innebär att en generalisering av hela Large Cap kan göras med viss försiktighet. 
 
Att använda sig av fler bolag än de som finns på Large Cap kan ge liknande resultat, det kan 
även vara svårt att få jämförbara värden som är rättvisande mellan bolagen. Detta eftersom det 
finns skillnader mellan bolagen på de olika listorna. Det faktum att det finns bolag på andra listor 
på börsen gör dock att det finns ett visst intresse att generalisera våra resultat till i första hand 
andra listade bolag. 
 
Resultatet i studien går även att använda som jämförelse av de svenska företagen mot de tidigare 
studier som gjorts på utländska företag, men utifrån dessa jämförelser bör dock inte allt för starka 
slutsatser dras eftersom det inte används samma variabler i alla studier för att besvara liknande 
problem.  



 42 

5. Empiri och analys  
 
I detta kapitel presenterar vi resultaten av den empiriska undersökningen, presentationen av 
resultaten sker efter de fem olika hypoteserna. För att underlätta förståelsen av resultaten sker 
även analysen i anslutning till den empiriska redovisningen. Detta ger en bättre överblick och 
förståelse då all information finns på samma ställe. 
 

5.1 Beskrivning av populationen 
 
Vi inleder det empiriska kapitlet med att presentera en beskrivning av populationen. 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 
Har rörlig 
ersättning 

39 
(91 %) 

37 
(86 %) 

38 
(88 %) 

37 
(86 %) 

32 
(74 %) 

Har inte rörlig 
ersättning 

4 
(9 %) 

6 
(14 %) 

5 
(12 %) 

6 
(14 %) 

11 
(26 %) 

 
Har 
optionsprogram 

25 
(58 %) 

26 
(60 %) 

25 
(58 %) 

24 
(57 %) 

26 
(62 %) 

Har inte 
optionsprogram 

18 
(42 %) 

17 
(40 %) 

18 
(42 %) 

18 
(43 %) 

16 
(38 %) 

Tabell 5. Bolagens användning av rörlig ersättning och optionsprogram till VD under fem år. 
 
Tabell 5 visar hur förekomsten av rörlig ersättning och optionsprogram har förändrats under 
undersökningsperioden. Rörlig ersättning har ökat från 32 bolag (74 %) 2004 till 39 bolag (91 %) 
under 2008. Förekomsten av optionsprogram har legat på en relativt konstant nivå under 
undersökningsperioden. Ungefär 60 % av bolagen i undersökning använder sig av någon form av 
långsiktiga incitament.  
 
Enligt Arvidsson används bonussystem för att styra, belöna samt rekrytera och behålla önskvärd 
kompetens141. Allt fler bolag på Large Cap använder sig av rörlig ersättning till VD, detta kan 
betyda att bolagen varit framgångsrika och därmed belönar VD. Det kan också vara att 
konkurrensen om kompetensen har ökat vilket kräver ökande användning av bonusar för att 
motivera, rekrytera och behålla. Den kan alltså handla om att ägarna drabbas av 
agentkostnader142.  I agentteori anses att VD bör göras till delägare i företaget för att skapa 
incitament för denne att maximera företagets prestation och för att agera i ägarnas intressen. 
Företagen vill dock inte betala VD mer än nödvändigt för detta.143 Det kan vara en anledning till 
att användandet av optionsprogram ligger på ungefär samma nivå under åren. Ett av syftena med 
bonussystem är för att rekrytera och behålla önskvärd kompetens144. Eftersom optionsprogram 

                                                   

141 Per Arvidsson. Styrning med belöningssystem. 24. 
142 Michael C. Jensen & William H. Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure.” 308. 
143 David B. Audretch, Erik E. Lehmann & Lawrence A. Plummer. “Agency and Governance in Strategic 
Entrepreneurship” 153. 
144 Per Arvidsson. Styrning med belöningssystem. 14, 24. 
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ofta löper över flera år så är det rimligt att anta att många bolag använder optionsprogrammen för 
att motivera VD att stanna kvar i bolaget.  
 
Enligt Jarque bör ersättningen till VD vara uppdelad i en fast lön som gäller oavsett resultat och 
en del som består av en rörlig ersättning, optioner eller aktier för att belöna bra prestationer145. I 
denna studie visar det sig att 91 % av bolagen använder sig av rörlig ersättning till VD. Endast 
tre av bolagen i studien saknar helt bonusprogram (rörlig ersättning och optioner) till VD. Enligt 
Nicholson och Kiel är VD en god, pålitlig och lojal arbetare som jobbar i ägarnas intresse146. En 
möjlig förklaring till varför vissa bolag inte använder sig av rörlig ersättning och/eller 
optionsprogram kan vara just för att ägarna litar på att VD agerar i deras intresse och således inte 
behöver ytterligare incitament för att motivera dessa till att göra ett bra jobb. Utifrån detta verkar 
stewardshipteorin ha liten förankring i de stora svenska bolagens sätt att belöna VD. 
 

Typ av program Andel % 
Personaloption 28 
Teckningsoption 21,7 
Matchning/Tilldelning 20,3 
Syntetiska 12,5 
Köpoption 7,7 
Övriga 9,8 

Tabell 6. Vanligaste formerna av optionsprogram till VD under undersökningsperioden. 
 
Tabell 6 visar vilken typ av långsiktiga program som har varit vanligast förekommande under 
undersökningsperioden. Även om förändringarna inte har varit speciellt stora mellan åren kan 
ändå en viss trend urskiljas. Den visar att personal- och teckningsoptioner har minskat något på 
senare år till förmån för matchnings- och tilldelningsaktier/optioner.  
 

5.2 Hypotes #1 
 
Hypotes #1: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets 
prestation mätt med aktiebaserade mått 
 
 

 2008 
R2 ,291 
Korrelation  ,539 
Sig. ,000 
Beta ,539 
Tolerance 1,000 

Tabell 7. Statistiska resultat för hypotes 1. 

                                                   

145 Arantxa Jarque, “CEO Compensation: Trends, Market Changes, and Regulation.” 268.  
146 Gavin J. Nicholson & Geoffrey C. Kiel. “Can Directors Impact Performance? A case-based test of three theories 
of corporate governance.” 588. 
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Förklaringsgraden visar att regressionsmodellen har en svag förklaring, 0,291, till hur 
förändringen i den rörliga ersättningen förklaras av förändringen i aktieavkastningen. Eftersom 
denna hypotes testats med en enkel regression, endast en variabel, överensstämmer korrelation 
och beta med varandra. Enligt korrelationen för 2008 är sambandet mellan förändringen i rörlig 
ersättning och förändringen i aktieavkastningen 0,539, vilket är ett medelmåttigt 
samband/påverkan. Värdena för detta år är statistiskt signifikanta eftersom de har en 
signifikansnivå som är lägre än 0,05. Eftersom det bara är en variabel finns ingen risk för 
multikollinearitet, därav värdet 1 på tolerance.  
 
Även om förklaringsgraden är svag (0,291) finns det en medelmåttig korrelation (0,539) samt att 
dessa värden även är statistiskt signifikanta. Därför accepterar vi hypotes 1 eftersom värden visar 
på ett positivt samband, om än det är svagt. Vårt resultat överensstämmer med Mäkinens 
eftersom han fann ett signifikant och positivt samband vid användande av aktiebaserade 
prestationsmått147. Däremot skiljer sig våra resultat från Firth m.fl. då deras undersökning inte 
kunde visa på något samband när de mätte med aktiebaserade mått148. 
 
Om vi återkopplar denna hypotes till uppsatsens problem kan vi dra slutsatsen att det 
aktiebaserade måttets förklaring av den rörliga ersättning är att anse som svag, då 
förklaringsgraden endast är 0,291. Därmed finns det andra faktorer än aktieavkastningen som 
påverkar hur den rörliga ersättningen förändras. En möjlig förklaring kan vara makroekonomiska 
faktorer. Oxelheim m.fl. visade i en undersökning att upp 59 % av ökningen i ersättning till VD 
kan förklaras av makroekonomiska faktorer som har en inverkan på företaget149.  
 

5.3 Hypotes #2 
 
Hypotes #2: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets 
prestation mätt med redovisningsbaserade mått 
 
 

 2008 
R2 ,367 
Korrelation   
 - Oms. ,546 
 - ROA ,369 
Sig.  
 - Oms. ,001 
 - ROA ,056 

                                                   

147 Mikko Mäkinen. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 
28- 29. 
148 M. Firth, M. Tam & M. Tang, “The Determinants of Top Management Pay.” 631-632. 
149 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg & Jianhua Zhang. “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations.” 
17-20. 
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Beta  
 - Oms. ,491 
 - ROA ,268 
Tolerance ,958 

Tabell 8. Statistiska resultat för hypotes 2. 
 
Regressionen med de bokföringsbaserade måtten visar en måttlig förklaringsgrad, 0,367. 
Korrelationen mellan den rörliga ersättningen och omsättningen är måttlig (0,546), men svag 
mellan den rörliga ersättningen och ROA (0,369). Eftersom denna hypotes testas med en 
multiregression visar beta att omsättningen är den variabel som har den största effekten (0,491) 
på den rörliga ersättningen. Risken för multikollinearitet är mycket låg då värdet för tolerance 
(0,958) är högt. Siffrorna för omsättningen är statistiskt signifikanta, medan siffrorna för ROA 
ligger något ovanför gränsen på 0,05. 
 
Vi har en måttlig förklaringsgrad (0,367) som antyder att förändringar i den rörliga ersättningen 
till en mindre del förklaras av prestationsvariablerna. Korrelationerna är svaga till måttliga 
(0,369 respektive 0,546) och åtminstone en av variablerna (omsättning) har en bra 
signifikansnivå. Eftersom dessa resultat pekar på att det finns åtminstone ett svagt positivt 
samband mellan den rörliga ersättningen och de båda redovisningsbaserade prestationsmåtten, 
leder det till att vi accepterar hypotes 2. Mäkinen hittade inget signifikant samband med de 
redovisningsbaserade måtten i sin undersökning150. Medan Firth m.fl. fann positiva samband 
med de redovisningsbaserade måtten151. Detta gör att vi har tvetydighet mellan våra resultat och 
tidigare studiers. En av våra variabler (omsättning) har en så pass låg signifikans som 0,001, 
däremot är ROA inte signifikant även om signifikansnivån (0,056) endast ligger något över 
gränsen på 0,05. Att våra resultat skiljer sig från dessa tidigare studier kan kanske förklaras av 
skillnader i val av variabler samt undersökningsperiod.  
 
Även när det gäller denna hypotes kan vi säga att det finns ett positivt samband, om än det är 
svagt, mellan den rörliga ersättningen och de redovisningsbaserade måtten. Dessa mått har en 
något större påverkan på ersättningen jämfört med det aktiebaserade, men förklaringsgraden är 
ändå bara måttlig (0,367). Om vi bortser från att ROA har en signifikansnivå som ligger något 
högre än gränsen, kan vi egentligen inte säga att det är någon större skillnad mellan valet av 
aktiebaserade eller redovisningsbaserade variabler och de resultat som våra regressioner av 
hypoteserna 1 och 2 uppvisar. Detta gör att våra resultat lutar åt Merhebis. Merhebi fann ett 
positivt samband mellan VDs ersättning och företagets prestation, men såg ingen direkt skillnad 
mellan aktiebaserade och redovisningsbaserade mått152. Eftersom vi inte kunde se någon direkt 
skillnad mellan aktiebaserade och redovisningsbaserade mått, redovisar vi enbart korrelationer 
med samtliga prestationsvariabler i de kommande hypoteserna. 
 
Övergripande förklaringar till de låga förklaringsgraderna kan vara att det finns faktorer utanför 
bolaget som har en påverkan på ersättningens utveckling. Oxelheim m.fl. visade, som tidigare 
                                                   

150 Mikko Mäkinen. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from Finnish Panel Data.” 
28- 29. 
151 M. Firth, M. Tam & M. Tang, “The Determinants of Top Management Pay.”631-632 
152 Rachel Merhebi, Kerry Pattenden, Peter L. Swan & Xianming Zhou. “Australian Chief Executive Officer 
Remuneration: Pay and Performance.”  481, 485, 495. 
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nämnts, att det finns ett antal makroekonomiska faktorer som inverkar på den rörliga 
ersättningen153. Det kan även vara så att de variabler vi valt att representera de 
redovisningsbaserade, inte är de enda som har en inverkan på tydligheten i sambandet mellan 
den rörliga ersättningen och företagets prestation. Tidigare studier har haft ett större antal 
variabler än vad vi har utgått från och det kan möjligen förklara skillnader i resultaten. 
 

5.4 Hypotes #3 
 
Hypotes #3 Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation har blivit 
tydligare/starkare under de senaste fem åren 
 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 
R2 ,413 ,030 ,402 ,032 ,089 
Korrelation       
 - Oms. ,546 -,126 ,279 ,071 ,297 
 - ROA ,369 -,053 -,236 ,036 -,182 
 - Aktieavk. ,539 ,018 ,314 ,132 -,001 
Sig.      
 - Oms. ,069 ,355 ,804 ,760 ,208 
 - ROA ,083 ,546 ,000 ,693 ,860 
 - Aktieavk. ,106 ,624 ,001 ,456 ,980 
Beta      
 - Oms. ,317 -,175 -,045 -,135 ,277 
 - ROA ,239 -,113 -,713 ,090 -,038 
 - Aktieavk. ,282 ,093 ,786 ,293 -,005 
Tolerance      
 - Oms. ,588 ,843 ,553 ,159 ,730 
 - ROA ,941 ,859 ,577 ,590 ,727 
 - Aktieavk. ,581 ,833 ,362 ,201 ,991 

Tabell 9. Statistiska resultat för hypotes 3. 
 
Förklaringsgraden varierar kraftigt mellan åren, den är måttlig för åren 2006 och 2008 (0,402 
respektive 0,413) medan den är mycket svag för övriga år. Korrelationen mellan den rörliga 
ersättningen och de olika prestationsmåtten är varierande över åren. 2006 finns det svaga värden 
för samtliga variabler, medan 2008 uppvisar svagt värde för ROA (0,369) och måttliga värden 
för omsättning och aktieavkastning (0,546 respektive 0,539). För övriga år är korrelationen så 
svag att det nästan inte finns några samband förutom med omsättningen 2004 (0,297). Beta visar 
att ingen variabel förutom ROA och aktieavkastning 2006 har någon större påverkan på den 
rörliga ersättningen (-0,713 och 0,786). ROA och aktieavkastningen 2006 är även de enda 
variabler som är statistiskt signifikanta under den undersökta perioden. Dock kan dessa variabler 
ha problem med multikollinearitet då tolerance understiger 0,6.  
 
                                                   

153 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg & Jianhua Zhang. “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations.” 
17-20. 
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Förklaringsgraden är måttlig 2008 (0,413) och det är den tydligaste förklaringsgraden i 
undersökningsperioden, om än tätt följd av 2006 (0,402). Förklaringsgraden 2008 har visserligen 
ökat om man jämför den med 2004 (0,089 till 0,413), men eftersom graden verkar öka ett år för 
att minska nästa år är det svårt att utläsa någon trend. Sett till de enskilda korrelationerna med 
den rörliga ersättningen är dessa starkast under 2008. Detta visar att av de undersökta åren har vi 
det starkaste sambandet under 2008. Dock ökar och minskar sambanden mellan åren varför det 
inte går att dra några direkta slutsatser då vi inte kan utläsa någon trend. Därtill måste vi beakta 
signifikansnivån, det är endast ROA och aktieavkastningen under 2006 som klarar gränsen på 
0,05. De flesta övriga observationer ligger långt ovanför denna gräns, med undantag för 
signifikansnivåerna för 2008. Därtill kommer problemet med multikollinearitet eftersom hälften 
av de observerade variablerna har en tolerance som understiger 0,6. Detta antyder att det finns en 
risk att de olika prestationsvariablerna är korrelerade med varandra och därmed påverkar 
förklaringsgraden. Detta är även det en anledning till att vara försiktig med att dra några 
slutsatser av dessa siffror. Det stora problemet med att analysera dessa data är att värdena för 
samtliga variabler verkar vara inkonsekventa, de ökar ena året för att minska under nästa år för 
att sedan öka igen och så vidare. Hade vi sett dessa data på en längre undersökningsperiod hade 
det kanske varit möjligt att utläsa en tydligare trend.    
 
Eftersom vi har observerat stora variationer i variablerna mellan åren leder detta till att vi inte 
kan acceptera hypotes 3. Vi kan se att det finns antydningar till svaga till måttliga samband under 
några år, men vi kan inte säga att sambandet har blivit tydligare med åren. Eftersom vi inte kan 
säga huruvida sambandet förändrats över åren blir det svårt att ställa detta resultat mot tidigare 
studiers. Enligt Bebchuk och Grinstein har sambandet mellan ersättning och prestation försvagats 
under senare år154. Däremot hävdar Jarque att flera tidigare undersökningar tvärtom visar att 
sambandet har blivit tydligare på senare år155. Vi kan inte ge något bidrag till att reda ut detta 
problem, utan måste hänvisa till ytterligare undersökningar. Vi kan dock hålla med Duru och 
Iynegar att de använda prestationsmåtten bara till viss del kan förklara VDs ersättning156. Denna 
inkonsekvens kan således vara ett resultat av att vi använt för få variabler i jämförelse med 
tidigare studier. Det kan ha blivit fråga om en överförenkling från vår sida, vilket lett till att vi 
kan ha missat en eller några variabler som skulle ha gett en tydligare trend.   
 
Ett problem som dock kan uppmärksammas på grund av våra motsägelsefulla resultat är frågan 
om hur väl rörlig ersättning egentligen är kopplad till företagets prestation. Det kan ligga något i 
Reads argument angående att ekonomiska incitaments nytta måste ställas mot kostnaden. Det är 
inte säkert att de är vare sig nödvändiga eller tillräckliga för att nå de önskade målen.157 Som 
Schnedler framhöll kan det handla om att rörliga ersättningar egentligen inte belönar en 
prestation utan mer beror på slumpen, VD har haft tur158. Då våra resultat är motsägelsefulla kan 
det vara så att det är till synes slumpmässiga bonusutbetalningar som inverkar på de grader av 
samband som vi erhållit. Med andra ord gör dessa variationer det svårt för utomstående att se hur 
väl den rörliga ersättningen faktiskt förhåller sig till vad företagen egentligen presterar. Som 
                                                   

154 Lucian Bebchuk & Yaniv Grinstein. “The Growth of Executive Pay.” 283, 287, 302. 
155 Arantxa Jarque, “CEO Compensation: Trends, Market Changes, and Regulation.”  270. 
156 Augustine I. Duru & Raghavan J. Iyengar. “Linking CEO Pay to Firm Performance: Empirical Evidence from the 
Electric Utility Industry.” 29. 
157 Daniel Read. ”Monetary Incentives, What Are They Good For?”  272, 274. 
158 Wendelin Schnedler. “You Don't Always Get What You Pay For.” 5. 
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Wilson framhåller kan viljan att belöna gör att konkreta mål ersätts av mål som är kopplade till 
personlig utveckling och därmed svårare att mäta och bedöma. Då övergår ju belöningar från att 
vara just belöningar till att bli en förväntad del av ersättningen när sambandet med prestationen 
tappas159.  
 
Bristen på samband i vår undersökning av denna hypotes kan även förklaras med hjälp av 
Oxelheim m.fl. Enligt deras studie kunde drygt hälften av förändringen i ersättningen förklaras 
av makroekonomiska faktorer som inte VD kan påverka, exempelvis räntor och inflation.160 
Därmed är det inte säkert att de prestationsmått vi valt att undersöka är tillräckliga för att kunna 
förklara mer än måttliga samband eftersom det är mycket annat som kan påverka. 
 

5.5 Hypotes #4 
 
Hypotes #4: Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation blir 
tydligare/starkare i företag med långsiktiga incitament  
 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 
R2 ,415 ,046 ,403 ,073 ,131 
Korrelation       
 - Oms. ,546 -,126 ,279 ,071 ,297 
 - ROA ,369 -,053 -,236 ,036 -,182 
 - Aktieavk. ,539 ,018 ,314 ,132 -,001 
 - Option ,114 -,155 ,060 -,175 ,261 
Sig.      
 - Oms. ,088 ,422 ,787 ,576 ,311 
 - ROA ,100 ,609 ,000 ,764 ,828 
 - Aktieavk. ,105 ,655 ,002 ,325 ,877 
 - Option ,767 ,459 ,906 ,252 ,275 
Beta      
 - Oms. ,307 -,155 -,053 -,252 ,226 
 - ROA ,232 -,097 -,710 ,068 -,047 
 - Aktieavk. ,291 ,085 ,793 ,396 ,029 
 - Option ,041 -,131 ,018 -,208 ,212 
Tolerance      
 - Oms. ,565 ,825 ,485 ,151 ,697 
 - ROA ,915 ,848 ,566 ,586 ,726 
 - Aktieavk. ,562 ,831 ,340 ,191 ,965 
 - Option ,929 ,974 ,802 ,946 ,927 

Tabell 10. Statistiska resultat för hypotes 4. 
 
När regressionsmodellen kompletteras med en dummyvariabel för optionsprogram blir 
förklaringsgraden något tydligare jämfört med modellen utan denna dummyvariabel (hypotes 3). 
                                                   

159 Thomas B. Wilson. Innovative reward systems for the changing workplace. 12, 29-30. 
160 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg & Jianhua Zhang. “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations.” 
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En förbättring sker under alla år om än det varierar med hur mycket, som lägst ökar 
förklaringsgraden med 0,1 procentenhet (2006) och som mest med 4,2 procentenheter (2004). 
Eftersom optionsvariabeln har höga värden på tolerance är risken låg för att det förekommer 
multikollinearitet. Signifikansnivån överstiger dock gränsen på 0,05. Sett till beta är det endast 
ROA och aktieavkastningen för 2006 som hade någon större effekt på den rörliga ersättningen.  
 
Eftersom vi inte har kunnat ta någon hänsyn till de värden som finns i optionsprogram var vi 
tvungna att behandla dessa som dummyvariabler. Detta leder till att optionsprogrammen måste 
behandlas som kompletterande variabel till övriga variabler. Vi kan se att förklaringsgraden ökar 
med några procentenheter när optionsprogrammen tas med i modellen. Detta i kombination med 
de höga tolerance värdena gör att vi kan se att optionsprogram har betydelse för att förklara 
variationer i rörlig ersättning. Ett osäkerhetsmoment är dock att värdena inte är statistiskt 
signifikanta. Vi kan i alla fall konstatera att optionsprogram som dummy ökar möjligheten att 
förklara variationer i den rörliga ersättningen, även om effekten är väldigt liten. Därför 
accepterar vi hypotes 4.  
 
Något som skulle ha haft en stor betydelse för studiens resultat är om det hade varit möjligt att 
använda faktiska värden av optionsprogrammen. De långsiktiga incitamentens värden kan vara 
relativt höga och därav ha stor inverkan på VDs totala bonus. Därför går det inte att bortse ifrån 
det faktum att det hade kunnat bli ett helt annat resultat av regressionen om det hade varit möjligt 
att använda faktiska siffror istället för en dummyvariabel. Det finns som bekant tidigare studier 
som visat att värdena på optionsprogrammen till mycket stor del är bidragande till att förklara 
sambandet till prestation. Jensen och Murphy undersökte sambandet mellan prestation och 
ersättning och fann att optionernas värde förklarar en stor del av sambandet. Även om de fann ett 
samband ansåg de att det var lågt och att de fanns andra faktorer, som inte är synliga för 
utomstående, inom företaget som påverkar sambandet161. Det är möjligt att det är så även i vår 
undersökning eftersom vi hittills endast kunnat visa upp måttliga samband, givetvis har även 
dummyvariabel medfört en begränsning. 
 
Det är även möjligt att det är faktorer som står utanför företaget och utanför VDs kontroll som 
påverkar. Oxelheim m.fl. visade som bekant att förändringar i ersättningen till stor del kan 
förklaras av makroekonomiska faktorer162. Mycket av det resonemang vi fört under hypotes 3 
kan därför även relateras till denna hypotes. 
 

5.6 Hypotes #5 
 
Hypotes #5: Det finns ett samband mellan total ersättning till VD och företagets prestation 
 
 
 
 

                                                   

161 Michael C. Jensen & Kevin J. Murphy. “Performance Pay and Top-Management Incentives” 262. 
162 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg & Jianhua Zhang. “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations.” 
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 2008 2007 2006 2005 2004 
R2 ,309 ,451 ,358 ,127 ,235 
Korrelation       
 - Oms. ,433 ,563 ,485 -,263 ,081 
 - ROA ,385 ,587 ,037 ,273 ,226 
 - Aktieavk. ,311 ,086 ,410 -,190 ,244 
 - Option ,219 -,068 ,179 -,163 ,298 
Sig.      
 - Oms. ,079 ,010 ,096 ,504 ,472 
 - ROA ,028 ,005 ,087 ,409 ,157 
 - Aktieavk. ,662 ,763 ,037 ,953 ,068 
 - Option ,374 ,871 ,158 ,289 ,046 
Beta      
 - Oms. ,319 ,371 ,300 -,224 ,125 
 - ROA ,313 ,409 -,304 ,159 ,245 
 - Aktieavk. ,077 ,037 ,457 ,018 ,292 
 - Option ,124 ,020 ,203 -,172 ,328 
Tolerance      
 - Oms. ,581 ,770 ,581 ,221 ,762 
 - ROA ,964 ,760 ,596 ,673 ,786 
 - Aktieavk. ,600 ,981 ,402 ,273 ,940 
 - Option ,957 ,977 ,901 ,954 ,896 

Tabell 11. Statistiska resultat för hypotes 5. 
 
Förklaringsgraden får mindre spridning när vi byter ut den rörliga ersättningen mot total 
ersättning. Värdena är dock fortfarande på sin höjd måttliga (0,451). Korrelationen är måttlig 
(över 0,4) för omsättning under 2006-2008, ROA 2007 samt aktieavkastning 2006. Övriga 
observationer visar på svaga korrelationer. De observationer som uppvisade måttlig korrelation; 
omsättning under 2006-2008, ROA 2007 samt aktieavkastning 2006, har även de högsta 
betavärdena, vilket antyder att de har effekt på den totala ersättningen och därmed visar på 
samband. Hälften av dessa observationer är signifikanta och hälften ligger endast något över 
gränsen. Risken för multikollinearitet får ses som låg då de flesta tolerancevärdena är högre än 
eller ligger runt gränsen på 0,6. Det är endast tre observationer som ligger i riskzonen; 
aktieavkastning 2005, 2006 samt omsättning 2005 (alla har värden under 0,4).  
 
Eftersom det finns ett svagt positivt samband mellan den rörliga ersättningen och företagets 
prestation är det inte förvånande att det finns ett positivt samband även vid beaktande av den 
totala ersättningen. Den totala ersättningen ger mindre fluktuationer i förklaringsgraden, vilket 
antyder att sambandet varierar mindre över tiden. Detta kan förklaras av att den fasta lönen ligger 
på en stabil växande nivå i jämförelse med den rörliga ersättningen som kan variera kraftigt 
mellan åren. Total ersättning får därmed mindre variationer i de reella summorna, vilket gör den 
procentuella förändringen mindre mellan åren. En intressant observation är att den totala 
ersättningen, i jämförelse till den rörliga ersättningen, ger några fler signifikanta värden. Jämfört 
med föregående hypotes har värdena blivit mer stabila, det går alltså att se en något tydligare 
trend. Det kan därför vara så att fast lön är en faktor som har betydelse för att bättre förklara 
samband mellan ersättning och prestation. Det positiva sambandet mellan den totala ersättningen 
och företagets prestation blir inte mycket starkare än med den rörliga ersättningen, men de 
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värden som framkommer blir mer trovärdiga eftersom fler är signifikanta. Vi accepterar således 
hypotes 5. 
 
Att det inte blir några större skillnader beroende på om det är rörlig eller total ersättning som är 
den beroende variabeln kan förklaras med att det som påverkar ersättningen inte ligger i de valda 
prestationsvariablerna. Precis som Duru och Iyengar kan vi se ett samband samt att de valda 
prestationsvariablerna endast till måttlig del kan förklara VDs ersättning163. Det finns därmed 
andra faktorer som påverkar ersättningen. Det kan vara andra variabler, som vi inte tagit hänsyn 
till. Det kan även vara de faktorer som vi tidigare nämnt, som exempelvis de makroekonomiska 
eller den kritik som riktats mot att incitament inte belönar prestation164. 
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6. Slutsatser 
 
Syftet besvarar vi genom att testa hypoteser med olika antaganden angående sambandet mellan 
ersättning och prestation. Syftet med studien är att förklara hur sambandet ser ut mellan VD 
bonus och företagets prestation.  
 
Hypotes 1 löd: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets prestation 
mätt med aktiebaserade mått. Vi accepterar denna hypotes eftersom de statistiska värdena visar 
på ett svagt positivt samband. Förklaringsgraden var svag (0,291), korrelationen medelmåttig 
(0,539) samt att värdena är signifikanta. Tidigare studier har visat att meningarna är delade om 
det finns ett samband mellan rörlig ersättning och aktiebaserade mått. Eftersom 
förklaringsgraden var svag drar vi slutsatsen att det finns andra faktorer som påverkar hur den 
rörliga ersättningen förändras. 
 
Hypotes 2 löd: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och företagets prestation 
mätt med redovisningsbaserade mått. Vi accepterar även denna hypotes då de statistiska värdena 
visar på ett svagt positivt samband. Förklaringsgraden var måttlig (0,367), korrelationen var svag 
för ROA medan omsättning var måttlig (0,369 respektive 0,546). Signifikansnivån var väldigt 
låg för omsättning medan den låg något över gränsen för ROA (0,001 respektive 0,056). Även i 
detta fall har tidigare studier delade meningar angående ett samband.  
 
Då båda kategorierna av mått (redovisningsbaserade och aktiebaserade) inte visar någon större 
skillnad i resultat i vår studie blir slutsatsen att de är likvärdiga som variabler för att visa på 
samband med ersättningen. Eftersom det inte blir några starka samband i något av fallen leder 
detta till slutsatsen att det finns fler/andra faktorer som måste beaktas för att kunna fastsälla 
tydligare samband. 
 
Hypotes 3 löd: Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation har blivit 
tydligare/starkare under de senaste fem åren. Vi kan inte acceptera denna hypotes eftersom det 
inte gick att utläsa någon trend i det statistiska materialet. Förklaringsvärden varierar mellan åren 
från måttliga till mycket svaga, samma sak gäller för korrelationen samt att de flesta 
observationer har en signifikans som ligger ovanför gränsen på 0,05. Vi kan se antydningar till 
måttliga samband under några år, men vi kan inte säga att det blivit tydligare med åren. Därmed 
visar vår studie på resultat som skiljer sig från de flesta tidigare studier. Detta då de flesta anser 
att sambandet har blivit tydligare på senare år.  
 
Slutsatsen blir att de valda prestationsvariablerna bara till viss del kan förklara förändringar i 
ersättningen samt att det troligtvis finns andra faktorer som har effekt. Tänkbara förklaringar kan 
vara makroekonomiska faktorer eller att de använda incitamentsprogrammens utformning 
möjliggör bonusutbetalningar till VD även om bolaget inte klarar av de uppsatta målen.  
 
Hypotes 4 löd: Sambandet mellan VDs rörliga ersättning och företagets prestation blir 
tydligare/starkare i företag med långsiktiga incitament. Vi accepterar denna hypotes då 
förklaringsgraden ökar, vilket tyder på att sambandet blir starkare när långsiktiga 
incitamentsprogram används. Att tolerancenivån är hög stärker detta samband. Det osäkra med 
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hypotes 4 är att en dummyvariabel används samt att värdena inte visade sig vara statistiskt 
signifikanta.  
 
Slutsatsen blir att det går att se ett tydligare samband mellan den rörliga ersättningen till VD och 
företagets prestation när långsiktiga incitamentsprogram används, det är dock ett väldigt svagt 
samband. Här skiljer sig våra resultat från tidigare studier, vilka anser att optionsprogram kan 
förklara och förtydliga sambandet avsevärt. Skillnaden i resultat är sannolikt en konsekvens av 
att optionsprogrammen har behandlats som dummyvariabel. 
 
Hypotes 5 löd: Det finns ett samband mellan total ersättning till VD och företagets prestation. Vi 
accepterar denna hypotes. Den totala ersättningen ger mindre fluktuationer i förklaringsgraden, 
vilket antyder att sambandet varierar mindre över tiden. Denna regression ger fler signifikanta 
värden i jämförelse med hypotes 4. Värdena blir inte starkare och tydligare än sambandet mellan 
rörlig ersättning och företagets prestation men med fler signifikanta värden gör denna regression 
starkare och mer trovärdig än hypotes 4.  
 
Orsaken till att sambandet ligger på en mer stabil nivå är att den fasta delen av den totala 
ersättningen ligger på en stabil växande nivå, i jämförelse med den rörliga ersättningen som kan 
variera kraftigt mellan åren. 
 
Värdena som framkom under vår undersökning gör det svårt att se några starka samband. 
Signifikansnivån och förklaringsgraden varierar kraftigt och det finns ingen tydlig trend över tid 
heller. Något som blir tydligare i resultatet är att det blir ett starkare samband vid användandet av 
optionsprogram.  
 
Problemformuleringen löd: Hur påverkas VDs bonus av förändringar i företagets prestation i de 
stora svenska börsbolagen?  
 
Av de 43 bolagen som undersöktes visade det sig att 39 stycken (91 %) av dessa hade en rörlig 
ersättning till VD. Antalet bolag har ökat från 32 stycken sedan 2003 vilket visar att det blir allt 
vanligare med bonusar till VD i de stora bolagen. Antalet bolag som använder sig av långsiktiga 
incitamentsprogram har legat relativt oförändrat under undersökningsperioden. År 2008 hade 25 
av de 43 undersökta bolagen långsiktiga incitamentsprogram vilket kan jämföras med 26 stycken 
år 2003. De vanligaste typerna av långsiktiga incitamentsprogram är personaloptioner, 
teckningsoptioner samt matchning/tilldelning. 
 
Även om många bolag använder sig av incitament till VD har vi inte kunnat se att förändringar i 
företagens prestation i någon större utsträckning påverkar VDs bonus. Problemet kan besvaras 
genom att analysera två av de statistiska måtten; beta och förklaringsgraden. Betavärdena har för 
de olika variablerna i många fall varit relativt svaga, vilket visar att ingen variabel har någon 
större effekt på ersättningen, förutom i de observationer som var signifikanta. När 
prestationsvariablerna som ställdes mot rörlig ersättning var signifikanta, visade även beta för 
dessa variabler på en starkare påverkan. Vi kan inte säga att någon variabel påverkar mer än 
någon annan, utan när variablerna är signifikanta går det även att se att dessa har en starkare 
effekt på den rörliga ersättningen. Genom att studera förklaringsgraden kan vi få en uppfattning 
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om hur variablerna i kombination påverkar ersättningen. Det visade på sin höjd måttliga 
samband. 
 
Varför våra värden blev svaga och otydliga är något som väcker frågor även hos oss. Använde vi 
rätt variabler för att lösa problemet? Användes rätt metod? Tolkade vi resultatet fel? Efter att ha 
reflekterat över dessa frågor väcks frågan om det verkligen finns ett starkt samband mellan 
ersättningen till VD och företagets prestation. Kanske är det just avsaknaden av sambandet som 
blir den starkaste slutsatsen som går att dra. Utformningen av bonussystemen kan vara 
förklaringen till detta. Om bonussystemet är utformat på ett sätt som medför att VD får bonus 
även om prestationsvariablerna visar att företaget presterar dåligt. Detta bör ses som spekulation 
och inte vetenskapligt bevisat. 
 

6.1 Vårt bidrag 
 
Denna uppsats bidrar till forskningen på två sätt. Eftersom den svenska marknaden är relativt 
outforskad vad gäller sambandet mellan ersättning och prestation är det första bidraget våra 
undersökningsresultat. Dessa visar att ingen enskild av de undersökta variablerna verkar vara 
mer betydande än någon annan när det gäller att förklara påverkan på ersättningen. Valet av 
variabler ter sig således vara av mindre vikt. Samtidigt visar regressionerna att sambandet mellan 
variablerna och ersättningens förändring är svaga, vilket antyder att det finns andra faktorer som 
måste beaktas. Bidraget blir således att vi, med stöd i tidigare studier från andra marknader, visar 
att sambandet på den svenska marknaden inte ter sig lika tydligt som många andra studier gör 
gällande för andra marknader. Det andra bidraget är att vi presenterar uppslag för fortsatta 
studier för att hitta tydligare samband. Den genomgång som presenteras i den teoretiska 
referensramen, och som vi återknyter till i analysen, bidrar med några förklaringar till varför 
sambanden blir svaga. Vi har därmed visat på potentiella forskningsområden som är lämpliga för 
vidare studier. 
 

6.2 Fortsatta studier 
 
Att det finns svaga positiva samband mellan ersättning till VD och företagets prestation är något 
som framkommer i denna studie. Eftersom det inte går att finna en tydlig trend mellan åren så 
blir sambandet än otydligare och svagare. Detta väcker nya frågor i ämnet bonus hos oss. En av 
dessa är huruvida bonussystemen till VD är utformade på ett sätt som innebär en bonus till denne 
även när bolaget presterar dåligt? Att göra en studie i bonusens utformning och sambandet 
mellan den och bolagets prestation vore således ett område att fördjupa sig i ytterligare. En annan 
vinkling vore att även beakta faktorer som ligger utanför bolaget.  
 
I den här studien använde vi oss av en dummyvariabel för att kunna implementera 
optionsprogrammens betydelse i en regressionsanalys. Därför vore det ett intressant ämne att 
undersöka hur bolagens optionsprogram är utformade, samt värdera dessa för att göra 
jämförelser bolagen emellan. 
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En ytterligare intressant vinkel vore att undersöka sambandet mellan ersättning och prestation i 
mindre bolag. Eftersom dessa bolag är mindre till omfattning och har mindre resurser till 
förfogande skulle det vara intressant att se detta samband i dessa bolag. 
 



 56 

Källförteckning 

Artiklar 
 
Audretch, David B., Erik E. Lehmann & Lawrence A. Plummer. “Agency and Governance in 
Strategic Entrepreneurship” Entrepreneurship: Theory and practice, 33, 1 (2009): 149-166. 
 
Bebchuk, Lucian & Yaniv Grinstein. “The Growth of Executive Pay.” Oxford Review of 
Economic Policy, 21, 2 (2005): 283-303. 
 
Bruce, Alistair, Rodion Skovoroda, Jay Fatarusso & Trevor Buck. “Executive Bonus and Firm 
Performance in the UK.” Long Range Planning, 40 (2007): 280-294. 
 
Davidson III, Wallace N., Biao Xie, Weihong Xu & Yixi Ning. “The Influence of Executive 
Age, Career Horizon and Incentives on Pre-turnover Earnings Management.” J Manage 
Governance, 11 (2007): 45-60. 
 
Donaldson, Lex & James H. Davis. “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance 
and Shareholder Returns.” Australian Journal of Management, 16, 1 (1991): 49-66. 
 
Duru, Augustine I. & Raghavan J. Iyengar. “Linking CEO Pay to Firm Performance: Empirical 
Evidence from the Electric Utility Industry.” Managerial Finance, 25, 9 (1999): 21-33. 
 
Eisenhardt, Kathleen M. “Agency Theory: An Assessment and Review.” Academy of 
Management Review, 14, 1 (1989): 57-74. 
 
Ellig, Bruce. “Executive Pay Plan Financial Measurements.” Compensation Benefits Review, 40 
(2008): 42-50. 
 
Firth, M., M. Tam & M. Tang. “The Determinants of Top Management Pay.” Omega – The 
International Journal of Management Science 27 (1999): 617-635. 
 
Gabaix, Xavier & Augustin Landier. “Why Has Ceo Pay Increased so Much?” Quaterly Journal 
of Economics, 123 (2008): 49-100. 
 
Guy, Frederick. “CEO Pay, Shareholder Returns, and accounting Profits.” International Journal 
of the Economics of Business. 7, 3, (2000): 263-274.   
 
Hall, Brian J. & Jefferey B. Liebman. “Are Ceos Really Paid Like Bureaucrats?” Quarterly 
Journal of Economics, 113, 3 (1998): 653-691. 
 
Ittner, Christopher D. & David F. Larcker. “Innovations in Performance Measurement: Trends 
and Research Implications.” Journal of Management Accounting Research, 10 (1998): 205-238. 
 



 57 

Jarque, Arantxa. “CEO Compensation: Trends, Market Changes, and Regulation.” Economic 
Quarterly, 94, 3 (2008): 265-300. 
 
Jensen, Michael C. & William H. Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3 (1976): 305-360. 
 
Jensen, Michael C. & Kevin J. Murphy. “Performance Pay and Top-Management Incentives” 
The Journal of Political Economy, 98, 2 (1990): 225-264. 
 
Lilling, Matthew S. “The Link Between CEO Compensation and Firm Performance: Does 
Simultaneity Matter?” Atlantic Economic Journal, 34 (2006): 101-114. 
 
Luthans, Fred & Alexander D. Stajkovic. ”Reinforce for performance: The need to go beyond 
pay and even rewards” Academy of Management Executive, 13, 2 (1999): 49-57. 
 
Merhebi, Rachel, Kerry Pattenden, Peter L. Swan & Xianming Zhou. “Australian Chief 
Executive Officer Remuneration: Pay and Performance.” Accounting and Finance, 46 (2006): 
481-497. 
 
Muth, Melinda M. & Lex Donaldson. ”Stewardship Theory and Board Structure: a contingency 
approach.” Corporate Governance: An International Review, 6, 1 (1998): 5-28. 
 
Mäkinen, Mikko. “CEO Compensation, Firm Size and Firm Performance: Evidence from 
Finnish Panel Data.” The Research Institute of the Finnish Economy, discussion paper nr 1084, 
2007. 
 
Nicholson, Gavin J. & Geoffrey C. Kiel. “Can Directors Impact Performance? A case-based test 
of three theories of corporate governance.” Corporate Governance: An International Review, 15, 
9 (2007): 585-608. 
 
Oxelheim, Lars, Clas Wihlborg & Jianhua Zhang. “Executive Compensation and 
Macroeconomic Fluctuations.” Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper 
no 746, 2008. 
 
Read, Daniel. ”Monetary Incentives, What Are They Good For?” Journal of Economic 
Methodology 12, 2 (2005): 265-276. 
 
Richardson, Vernon J. & James F. Waegelein, “The Influence of Long-Term Performance Plans 
on Earnings Management and Firm Performance.” Review of Quantitative Finance and 
Accounting, 18 (2002): 161-183. 
 
Schnedler, Wendelin. “You Don't Always Get What You Pay For.” IZA discussion paper nr 
3077, 2007. 
 
 
 



 58 

Litteratur 
 
Andersson, Göran, Ulf Jorner & Anders Ågren. Regressions- och tidsserieanalys. Lund: 
Studentlitteratur, 2007. 
 
Andersson, Sten. Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1982. 
 
Armstrong, Michael. Employee Reward. London: CIPD, 2003. 
 
Arvidsson, Per. ”Belöningssystem som styrmedel”, i Controllerhandboken, Lars A Samuelson 
och Nils-Göran Olve red. 226-261. Malmö: Liber, 2008. 
 
Arvidsson, Per. Styrning med belöningssystem. Stockholm: Handelshögskolan, Ekonomiska 
Forskningsinstitutet, 2005. 
 
Bjereld, Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2002. 
 
Bryman, Alan & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi, 
2005. 
 
Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003. 
 
Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
 
Eriksson, Lars & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber 
ekonomi, 1999. 
 
Hansson, Sigurd. Aktier, optioner, obligationer. Lund: Studentlitteratur, 2005. 
 
Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. 
 
Kjellman, Anders, Henrik Silberman & Ylva Pallas. Optioner som belöning. Åbo: Åbo akademi, 
ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Ser. A:537, 2003.  
 
McKenzie, Richard B. Managing through incentives. New York: Oxford university press, 1998. 
 
Muijs, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage Publications, 
2004. 
 
Olsson, Henny & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber, 2007. 
 
Rappaport, Alfred. Creating shareholder value. New York: The Free Press, 1998. 
 
Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
 



 59 

Wilson, Thomas B. Innovative reward systems for the changing workplace. USA: McGraw-Hill, 
2003. 
 

Referenslitteratur 
 
Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998. 
 

Elektroniska källor 
 
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ 2009-04-14 
 
http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16749 2009-04-23 
 

Årsredovisningar 
 
ABB 2003 - 2008       

Alfa Laval 2003 - 2008 

Assa Abloy 2003 - 2008 

AstraZeneca 2003 - 2008    

Atlas Copco 2003 - 2008 

Axfood 2003 - 2008    

Boliden 2003 - 2008 

Castellum 2003 - 2008 

Electrolux 2003 - 2008 

Elekta 2003 - 2008      

Ericsson 2003 - 2008 

Fabege 2003 - 2008 

Getinge 2003 - 2008    

HM 2003 - 2008        

Hexagon 2003 - 2008 

Holmen 2003 - 2008 

Hufvudstaden 2003 - 2008     

Husqvarna 2005 - 2008         

JM 2003 - 2008 



 60 

Lindab International 2006 - 2008 

Lundin Petroleum 2003 - 2008 

Meda 2003 - 2008 

Millicom International 2003 - 2008 

MTG 2003 - 2008   

Ncc 2003 - 2008 

PA Resources 2003 - 2008 

Saab 2003 - 2008 

Sandvik 2003 - 2008     

SCA 2003 - 2008    

Scania 2003 - 2008 

Securitas 2003 - 2008 

Seco Tools 2003 - 2008 

Skanska 2003 - 2008  

SKF 2003 - 2008 

SSAB 2003 - 2008  

Stora Enso 2003 - 2008 

Swedish Match 2003 - 2008    

Tele2 2003 - 2008       

TeliaSonera 2003 - 2008 

TietoEnator 2003 - 2008 

Trelleborg 2003 - 2008 

West Siberian 2003 - 2008     

Volvo 2003 - 2008 

 



Bilaga 1. Undersökningsmall 

Företag: A       
År: 2008 2007 2006 2005 2004 2003  
        
Totala tillg.(Total asset) 0 0 0 0 0 0 Msek 
Rörelse resultat före fin (Net 
income) 0 0 0 0 0 0 Msek 
ROA 0 0 0 0 0 0  
Föränd. ROA 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
        
Omsättning 0 0 0 0 0 0 Msek 
Omsättningsförändring 0 0 0 0 0 0  
        
Antal aktier A 0 0 0 0 0 0 Milj. 
Slutkurs 31 dec        
Börsvärde A-aktie 0 0 0 0 0 0  
Antal aktier B 0 0 0 0 0 0 Milj. 
Slutkurs 31 dec        
Börsvärde B-aktie 0 0 0 0 0 0  
Totalt börsvärde 0 0 0 0 0 0  
Utdelning per aktie       Sek 
Total utdelning 0 0 0 0 0 0 Msek 
Årets avkastning 0 0 0 0 0 0  
Föränd. Aktieavkastning 0 0 0 0 0 0  
        
Bonus (rörlig ers.) 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Msek 
Förändring bonus 0 0 0 0 0 0  
        
Finns optionsprog        
Typ av option        
        
Total ersättning 0  0 0 0 0 0 Msek 
Förändring total ersättning 0 0 0 0 0 0  
(lön,bonus, förmåner  EJ PENSION o OPTION)      
 


